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1. Samenvatting 

Wat willen we bereiken? 
Het bestuursmodel voor Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (verder: 

SOPOH) wordt per 1 juni 2013 omgezet naar een model met een Raad van Toezicht. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Wij doen een voordracht voor de benoeming van leden van het (huidig) bestuur en de Raad 

van Toezicht. 

Wat mag het kosten? 
Het benoemen van de leden voor het huidig bestuur en de Raad van Toezicht heeft geen 
financiële consequenties . Het schoolbestuur wordt voor de instandhouding van de scholen 

en de personele lasten rechtstreeks door het rijk bekostigd. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
Op grond van artikel 48 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) benoemt de 

gemeenteraad de leden van het huidig bestuur van SOPOH en bij het nieuwe bestuursmodel 

de leden voor de Raad van Toezicht. In de statuten van het huidig bestuursmodel is dit 
opgenomen in artikel 6 en in de door u op 12 juli 2012 goedgekeurde statuten voor een 

Raad van Toezicht in artikel11. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
In de statuten voor het Raad van Toezichtmodel voor SOPOH is in artikel 7 en 10 

opgenomen dat het college van bestuur u de (meerjaren)begroting en 
jaarrekening/jaarverslag ter overleg aanbiedt, voordat zij tot vaststelling overgaat. 
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2. Voorstel 
Het college besluit om: 
1. conform artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bij lage 3 van 

het raadsvoorstel 'Voordracht leden huidig bestuur en Raad van Toezicht Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)'. De geheimhouding wordt 
opgelegd op grond van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, lid 

2 onder e Wob); 
2 . met een separaat voorstel de raad voor te stellen conform artikel 25 lid 3 

Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende 

raadsvergadering op grond van de eerbiediging van de persoonlij ke levenssfeer 

(artikel1 0, lid 2 onder e Wob). De geheimhouding geldt voor bij lage 3 van het 

raadsvoorstel 'Voordracht leden huidig bestuur en Raad van Toezicht Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer (SOPOH)' . 

Het college besluit de raad voor te stellen om: 

1. tot 1 juni 2013 te benoemen tot bestuurslid van de Stichting Openbaar Primair 

Onderwijs Haarlemmermeer: 

• de heer F. Huissens; 
• de heer P. van Beek; 

2. per 1 juni 2013 te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van de Stichting 

Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer: 

• de heer J.W. Barzilay; 

• mevrouw A. Bast; 
• de heer J.J.N. Walter; 

mevrouw J.P.A. de Goede; 

• de heer J.A. Vonk. 

3. Uitwerking 
Huidig bestuur 
In de huidige statuten is opgenomen dat het bestuur van de stichting uit zeven leden 

bestaat. Op dit moment zijn er door u vijf bestuursleden benoemd. Voor het wijzigen van het 

bestuursmodel is een voltallig bestuur vereist. Het bestuur vraagt u daarom tot 1 juni 2013 te 

benoemen als bestuurslid voor de huidige stichting: 

- de heer F. Huissens; 

- de heer P. van Beek. 
De heer Huissens is momenteel ook bestuurslid van Stichting Openbare Kantoortijdenschool 
(SOKS), deze stichting is gelieerd aan SOPOH. De heer Van Beek is voormalig bestuursl id 

van SOPOH. 

Voordracht leden Raad van Toezicht 
Voor het selecteren en voordragen voor de leden van de Raad van Toezicht heeft SOPOH 

een benoemingsadviescommissie ingesteld. In deze commissie hebben zitting: 

twee huidige bestuursleden, twee leden van de Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR, een schooldirecteur en een medewerker van het 

bestuurskantoor. 
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Aan de hand van de door u op 12 juli 2012 goedgekeurde profielschets is de commissie in 
gesprek gegaan met twaalf kandidaten. Op basis van unanimiteit heeft de commissie u 

conform artikel19 van de nieuwe statuten voor de Raad van Toezicht de volgende vijf 

kandidaten voorgedragen: 

- De heer J .W. Barzilay (voordracht GMR) 

De heer Barzilay heeft een ruime bestuurlijke ervaring in o.a. het publieke domein op 

breed terrein. 

- Mevrouw A. Bast (voordracht oudergeleding GMR) 
Mevrouw Bast heeft een ruime ervaring opgebouwd als registeraccountant. 

- De heer J.J.N. Walter 
De heer Walter is in het bijzonder gespecialiseerd in arbeidsrecht en planning en control 

in een sterk bedrijfsmatige omgeving. 

- Mevrouw drs. C. Gompas 
Mevrouw Gompas beschikt over een ruime onderwijskundige managementervaring en 

een duidelijk visie op dit werkgebied. 
- Mevrouw mrs. J.P.A. De Goede (voordracht oudergeleding GMR) 

Mevrouw De Goede is gespecialiseerd in organisatieontwikkeling en marketing. Ook op 
gebied van planning en control, financiën beschikt zij over een goed profiel. 

In bovenstaande voordracht heeft de commissie rekening gehouden met de in de 
profielschets opgenomen persoonsgebonden aspecten en een goede verdeling van de 

diverse maatschappelijke velden en materiedeskundigheid. 

Bij een kennismakingsbijeenkomst bleek dat twee kand idaten door een nieuwe baan van 
mevrouw C. Compas, zich gezamenlijk inzetten voor het Openbaar Voortgezet Onderwijs 

Zaandam. Mevrouw C. Gompas als lid van College van Bestuur en mevrouw J.P.A. de 
Goede als lid RvT. Dit achtten beiden niet wenselijk en in goed overleg heeft mw. C. 

Gompas zich teruggetrokken als kandidaat. Daar mevrouw C. Gompas een kand idaat was 

op voordracht van de gemeente zijn wij op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat. 
Specifiek hebben wij daarbij gelet op kwaliteiten en materiedeskundigheid die er aan bij 

kunnen dragen SOPOH met een juiste koers snel in een rustiger vaarwater te laten 
opereren. Wij menen met de heer A.J. Vonk de juiste kandidaat aan u voor te dragen. De 

heer Vonk heeft een zeer ruime managers- en bestuurservaring op het gebied van financiën 

en bedrijfsvoering. De planning is dat de heer A.J. Vonk zitting neemt in de Raad van 

Toezicht tot 1 januari 2014, de opstartfase van het nieuwe bestuursmodel van SOPOH. 
Intussen kan de Raad van Toezicht zich bezinnen op de vraag met hoeveelleden (tenminste 

vijf en ten hoogste zeven) zij wil opereren en de benodigde kandidaten daarvoor aan uw 

raad voordragen. 
De benoeming van de beoogde leden voor de huidige stichting en de Raad van Toezicht is 

onder voorbehoud van het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag. 

Curriculum vitae 
De curriculum vitae van de resterende vier voorgedragen kandidaten zijn bij dit raadsvoorstel 

gevoegd als bijlage 3. Op deze bijlage wordt geheimhouding opgelegd. Hiervoor is gekozen, 

omdat het niet aan de gemeente is om deze curriculum vitae in de openbaarheid te brengen. 
SOPOH heeft in haar aanbiedingsbrief duidelijk de keuze gemaakt een omschrijving van de 

voorgedragen kandidaten op te nemen en geen curriculum vitae als bij lage toe te voegen. 
Ook het curriculum vitae van de heer A.J. Vonk is als bijlage toegevoegd aan dit 

raadsvoorstel op dezelfde conditie (geheimhouding) als die van de overige vier kandidaten. 
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4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

de secretaris, d b gemeester, 

drs: C.H.J. Brugman 

Bijlage(n) 

1. Voordracht SOPOH leden huidig bestuur; 
2. Voordracht SOPOH leden Raad van Toezicht; 
3. Curriculum Vitae kandidaten Raad van Toezicht; 
4. Raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding bijlage 3. 
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Raad van de Gemeente Haarlemmermeer 
T.a.v. Marja Hoogeland 
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iPR 2013 

Onderwerp: bestuurssamenstelling SOPOH 

Geachte Raadsleden, 

Hierbij dragen wij aan uw Raad ter benoeming als bestuurslid van de Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer de volgende kandidaten voor: 

De heer Peter van de Beek. 
De heer van de Beek Is al eerder bestuurslid geweest bij SOPOH en heeft de juiste 
achtergrond om In het bestuur te participeren. 

De heer Frans Huissen. 
De heer Huissen Is jarenlang betrokken bij SOPOH als bestuurslid van SOKS en 
heeft de juiste betrokkenheid om deel uit te maken van het bestuur van SOPOH. 

Hoogachtend, 
Namens het Bestuur van SOPOH 

i l Evert van Putten 
( ö Algemeen directeur a i. SOPOH 

i 
i 
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Openbaar Primair Onderwijs 
HAARLEMMERMEER 

Aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer 
door tussenkomst van het college van 
burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer 
Postbus 250 
2130 AG Haarlemmermeer 

Hoofddorp, 17 oktober 2012 

Onderwerp: 
voordracht leden voor de 
Raad van Toezicht van SOPOH 

Geachte leden van de gemeenteraad. 
Geacht college. 

Onlangs is gestart met een wervingsprocedure van leden voor de nieuw in te stellen Raad van 
Toezicht van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Deze procedure is gestart 
met het opstellen van een profielschets. In verkorte vorm is deze gepubliceerd als 
wervingsadvertentie in De Volkskrant, het Haarlems Dagblad en de Hoofddorpse Courant. 
In totaal hebben 39 personen binnen de gestelde reactietermijn op de oproep gereageerd. Na een 
voorselectie door de benoemingsadviescommissie, zijn vervolgens 12 kandidaten uitgenodigd voor 
een gesprek met de commissie. 

Als resultaat van de gehouden gesprekken is de benoemingsadviescommissie in staat om aan u een 
voordracht van vijf kandidaten aan te bieden. Bijgevoegd treft u de voordracht aan. Namens de 
benoemingsadviescommissie kan ik u mededelen dat de voordracht op basis van unanimiteit tot 
stand is gekomen. Op grond hiervan worden de kandidaten van harte voor benoeming door de 
gemeenteraad van Haarlemmermeer voorgedragen. 

Met vriendelijke groet. 

J.W.M. van Dam, 
secretaris van de benoemingsadviescommissie 
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Onderwerp: 
voordracht van kandidaat-leden voor de 
Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Haarlemmermeer 

Inleiding 
Met ingang van 1 januari 2013 zal de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer 
(SOPOH) worden bestuurd door een College van Bestuur. Onverminderd het in de statuten van 
SOPOH geregeld toezicht door de gemeente Haarlemmermeer, zal per 1 januari 2013 tevens een 
Raad van Toezicht worden ingesteld. Deze Raad van Toezicht zal bestaan uit ten minste vijf en ten 
hoogste zeven natuurlijke personen. De benoeming van de leden van de raad van Toezicht is 
voorbehouden aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer. 

Procedure werving leden Raad van Toezicht 
Voor het werven van leden voor de Raad van Toezicht van SOPOH is een procedure opgesteld. Een 
onderdeel van deze procedure was het opstellen van een profielschets voor lid van de Raad van 
Toezicht. Voor het voeren van sollicitatiegesprekken met gegadigden is een 
benoemingsadviescommissie ingesteld. Deze commissie is als volgt samengesteld: 

1 mevrouw J. van Popering, lid van het huidig bestuur van SOPOH 
2 mevrouw E. Hof, lid van het huidig bestuur van SOPOH 
3 mevrouw E. Woudstra, lid van de GMR, oudergeleding 
4 mevrouw N. Collins, lid van de GMR, personeelsgeleding 
5 de heer N. Vonk, namens de schooldirecties van de SOPOH-scholen 
6 de heer J.W.M. van Dam, namens het bestuurskantoor van SOPOH, tevens 

secretaris van de benoemingsadviescommissie 

De uitgebreide profielschets is gebruikt voor het opstellen van een wervingsadvertentie welke is 
geplaatst in: 

> De Volkskrant 
> Haarlems Dagblad 
> Hoofddorpse Courant 

In de advertentie is een verwijzing gemaakt naar een speciaal aangemaakte RvT-link op de website 
van SOPOH. Op die manier is aanvullende informatie voor belangstellenden beschikbaar gesteld, o.a. 
de uitgebreide profielschets. Het resultaat was dat van 39 personen een sollicitatie is ontvangen. Na 
het maken van een voorselectie door de benoemingsadviescommissie, zijn op 5,12 en 15 oktober 
2012, in totaal twaalf kandidaten voor een gesprek ontvangen. Het resultaat van de 
sollicitatiegesprekken is dat de benoemingsadviescommissie op unanieme wijze tot de voordracht 
van de vijf hieronder genoemde kandidaten is gekomen. Hierbij geldt de kanttekening dat in artikel 
11 van de Statuten van SOPOH de bepaling is opgenomen dat, in geval van een Raad van Toezicht 
bestaande uit vijf of zes leden, door de oudergeleding van de GMR twee kandidaten op bindende 
wijze worden voorgedragen terwijl door de volledige GMR één kandidaat op bindende wijze wordt 
voorgedragen. In de navolgende voordracht is rekening gehouden met deze bepaling. 



de heer J.W. Barzilay, Driehuizerkerkweg 214, Driehuis (voordracht door GMR) 
De heer Barzilay is momenteel werkzaam als voorzitter van de Raad van bestuur van de 
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) te Heemstede, een categorale 
organisatie voor o.a. ziekenhuiszorg en een school voor speciaal onderwijs. De heer 
Barzilay heeft een ruime bestuurlijke ervaring in o.a. het publieke domein op breed 
terrein. Als zodanig beschikt hij over een uitgebreide, integrale managementervaring. 
Maar vooral op het gebied van financiële en juridische zaken is er sprake van een ruime 
expertise. Daarnaast heeft de heer Barzilay het vermogen om in strategische lijnen te 
denken. Dat zal op positieve wijze bijdragen aan de rol en verantwoordelijkheid van de 
Raad van Toezicht. 

mevrouw A. Bast, Paulihof 3, Badhoevedorp (voordracht door oudergeleding GMR) 
Mevrouw Bast is momenteel werkzaam voor de Commissie Kwaliteit en Vaktechniek bij 
JAN © Accountants & Belastingadviseurs. Tevens verricht zij wetenschappelijk onderzoek 
voor een proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. In vorige betrekkingen heeft zij 
ervaring opgebouwd als registeraccountant. Anders dan bij de andere kandidaten heeft 
mevrouw Bast minder bestuurlijke ervaring opgebouwd, maar zij zal op specialistische 
wijze financiële expertise in de Raad van Toezicht in kunnen brengen. 

de heer J.J.N. Walter, Waterlinie 75, Vijfhuizen 
De heer Walter is werkzaam bij de KLM. Aldaar is hij werkzaam geweest in diverse 
leidinggevende managementtaken, momenteel als director Arbeidstijdmanagement. De 
heer Walter is in het bijzonder gespecialiseerd in arbeidsrecht en planning en control. 
Maar door participatie in tal van sociaal-maatschappelijk georiënteerde instellingen, o.a. 
als lid van de Raad van Toezicht van de Bibliotheek Haarlemmermeer, beschikt de heer 
Walter ook over een ruime bestuurlijke ervaring. Een aanvullend pluspunt is te vinden in 
de omstandigheid dat de heer Walter werkzaam is in een sterk bedrijfsmatige omgeving. 
Zijn kritische en verfrissende blik op bedrijfsprocessen kan tot voordeel van de 
organisatieontwikkeling van SOPOH zijn. 

mevrouw drs. C. Compas, Sarphatipark 49-1, Amsterdam 
mevrouw Compas is momenteel werkzaam als directeur-bestuurder van het 
adviesbureau ABC te Amsterdam. Dit is een organisatie welke op breed terrein 
onderwijsinhoudelijke ondersteuning biedt aan scholen en leerkrachten in Amsterdam. 
Uit dien hoofde beschikt mevrouw Compas over een ruime onderwijskundige 
managementervaring en heeft een duidelijke visie op dit werkgebied. Zowel in haar 
huidige functie als in vorige betrekkingen heeft mevrouw Compas een ruime bestuurlijke 
ervaring opgebouwd. 

mevrouw mrs. J.P.A. De Goede, Gouwsingel 7, Assendelft (voordracht door oudergeleding 
GMR) 
Mevrouw De Goede is momenteel werkzaam als uitvoerend bestuurder aan de 
Rotterdam School of Management, verbonden aan de Erasmus Universiteit te 
Rotterdam. Dit internationaal georiënteerd opleidingsinstituut biedt verschillende 
bachelors en masters in Bedrijfskunde. Mevrouw De Goede houdt zich vooral bezig met 



organisatieontwikkeling en marketing. Zij wordt op grond daarvan in staat geacht om op 
additionele wijze waardevolle bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van SOPOH in 
een tijd van veranderingen in bestuurlijke verhoudingen en beleidsmatige processen. 
Maar ook op breder terrein, o.a. planning en control, financiën, beschikt mevrouw De 
Goede over een goed profiel. 

Met de vorenstaande voordracht wordt voldaan aan de statutaire verplichting om te voorzien in een 
Raad van Toezicht welke zal bestaan uit minimaal vijf leden. Met genoegen worden de hiervoor 
genoemde kandidaten aldus aan u ter benoeming voorgedragen. 

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat voorlopig wordt uitgegaan van een Raad van Toezicht 
welke zal bestaan uit vijf personen. Binnen afzienbare termijn zal echter nog een procedure worden 
gestart om een zesde persoon aan te wijzen omdat de Raad van Toezicht tevens zal gaan optreden 
als bestuur van de Stichting Openbare Kantoortijden Scholen (SOKS). 

Namens de benoemingsadviescommissie. 

J.W.M. van Dam 

secretaris van de benoemingsadviescommissie 

17 oktober 2012 


