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Onderwerp:
Benoeming leden raad van toezicht Minkema College
Samenvatting:
De gemeenteraad benoemt de leden van de raad van toezicht van het Minkema College. Er zijn twee
vacatures. Wij stellen de raad voor mevrouw M. Wenderich en de heer J. Schueler te benoemen tot
leden van de raad van toezicht van het Minkema College, voor respectievelijk de perioden 20192023 en 2020-2024.
Gevraagd besluit:
1. De raad besluit mevrouw M. Wenderich uit Vleuten te benoemen als lid van de raad van
toezicht van het Minkema College, met terugwerkende kracht, voor de periode 1 september
2019 tot en met 31 augustus 2023.
2. De raad besluit de heer J. Schueler uit Utrecht te benoemen als lid van de raad van toezicht
van het Minkema College, voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.
Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
Door het vertrek van de heer K. Werkhorst als lid van de raad van toezicht van het Minkema College
is er een vacature ontstaan. De raad van toezicht heeft voor de invulling van deze vacature mevrouw
Wenderich voor benoeming door uw raad voorgedragen.
Per 1 januari 2020 ontstaat er nog een vacature: mevrouw G.M.M. Blokdijk vertrekt na twee
benoemingsperioden. Voor deze vacature is de heer J. Schueler voorgedragen door de raad van
toezicht.
Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
De wijze waarop een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen voor benoeming door uw raad
is vastgelegd in de statuten van de Stichting Minkema College. Ook voor deze benoeming is deze
procedure gevolgd.
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Samenwerking met andere gemeenten
Er is niet samengewerkt met andere gemeenten. De gemeente is ook niet afhankelijk van andere
gemeenten voor de uitvoering van het voorstel. Het Minkema College is alleen actief in de gemeente
Woerden.
Wat willen we bereiken?
Een goed bestuur en toezicht hierop, voor een krachtig en kwalitatief goed openbaar voortgezet
onderwijs in Woerden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs is door uw raad op afstand geplaatst. De
gemeente heeft nog wel een rol bij het bestuur van het Minkema College door het benoemen van de
leden van de raad van toezicht voor de instandhouding van de school. Op deze wijze geven wij
mede vorm aan onze grondwettelijke taak om te voorzien in voldoende openbaar voortgezet
onderwijs in Woerden.
Argumenten
1.1 Mevrouw M. Wenderich en de heer J. Schueler worden geschikt geacht als lid van de raad van
toezicht
De raad van toezicht stelt dat mevrouw Wenderich en de heer Schueler in hoge mate voldoen aan
de voor de vacatures opgestelde profielschetsen. Beide kandidaten onderschrijven daarnaast de
uitgangspunten van het openbaar onderwijs van harte. Mevrouw Wenderich en de heer Schueler
worden daarom door de raad van toezicht voorgedragen voor benoeming door uw raad.
1.2 De juiste procedure is gevolgd
Benoemingadviescommissies - bestaande uit leden van de medezeggenschapsraad, leden van de
raad van toezicht van toezicht en als adviseur de bestuurder van het Minkema College - hebben
gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. De benoemingsadviescommissies hebben de raad
van toezicht hierna gevraagd deze beide kandidaten voor benoeming voor te dragen bij uw raad. Dit
is volgens de juiste procedure gegaan.
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
1. Er zijn geen alternatieven
Uw raad heeft het bestuur en het toezicht van en op het Minkema College op afstand geplaatst. Dit
betekent dat de gemeente terughoudend zou moeten zijn bij de besluiten die genomen worden door
het Minkema College. Wij hebben geen reden het oordeel van de benoemingsadviescommissies en
van de raad van toezicht over de (te verwachte) geschiktheid van mevrouw Wenderich en van de
heer Schueler, als leden van de raad van toezicht in twijfel te trekken en andere personen voor te
stellen.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
NVT
Communicatie
Het Minkema College wordt door ons college op de hoogte gebracht over het besluit van uw raad.
Het is aan het Minkema College anderen wel of niet over het raadsbesluit te informeren.
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Vervolgproces
NVT
Bevoegdheid raad:
Artikel 11, lid 2 van de statuten van de Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet
onderwijs in Woerden en omstreken.

Bijlagen:
1. Brieven van het Minkema College van 8 en 10 juli 2019 over de vervulling vacatures Raad
van Toezicht Minkema College (19.084505.)
2. Raadsbesluit (19R.00646.)

De indiener:

College van burgemeester en wethouders
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Kenmerk BU.2019.460

Betreft: vervulling vacature Raad van Toezicht Minkema College

Geachte Raad, geacht College,
Ter vervulling van de vacature die in onze Raad van Toezicht is ontstaan door het vertrek van de
heer K. Werkhorst, leggen wij u hierbij de door de Raad van Toezicht met unanieme instemming
geaccordeerde bindende voordracht voor van de Oudergeleding van de Medezeggenschapsraad,
zoals voorgeschreven door de Statuten en het Reglement van Toezicht van de Stichting Minkema
College.
De Benoemingsadviescommissie ten behoeve van de voordracht, bestaande uit twee
vertegenwoordigers namens de Oudergeleding en een vertegenwoordiger namens de
Leerlinggeleding van de Medezeggenschapsraad alsmede de voorzitter en een der leden van de
Raad van Toezicht, waarbij de bestuurder van het Minkema College optrad als adviseur, kwam tot
de onderhavige voordracht na het voeren van gesprekken met meerdere kandidaten. Hierbij
kwam naar voren dat mevrouw Wenderich in hoge mate voldoet aan de ten behoeve van de
vacature opgestelde profielschets en de uitgangspunten van het openbaar onderwijs volledig
onderschrijft.
Ik stel uw Raad dan ook graag voor, met ingang van 1 september 2019 mevrouw M. Wenderich
Msc uit Vleuten te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van het Minkema College voor
openbaar onderwijs te Woerden e.o. De Raad van Toezicht heeft mevrouw Wenderich gevraagd
in afwachting van uw besluit de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen als
adviseur.

M e t vriendelijke groet,
Was getekend,
Mr. G M M Blokdijk,
voorzitter Raad van Toezicht

Bijl. Profielschets

minkemacollege

havo 1 atheneum I
gymnasium
Minkernalaan 1
3446 GL Woerden
T0348 484 100
vmbo I mavo/havo
Steinhagenseweg 3a
3446 GP Woerden
T 0348 484 15Ũ

Gemeenteraad Gemeente Woerden
College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA Woerden

Woerden, 10 juli 2019

Minkema College
Postbus 2120
3440 DC Woerden
posiraminkema.nl
www.minkema.nl

Kenmerk BU.2019.464

Betreft: vervulling va ca ture Ra a d van Toezicht Minkema College
Geachte Ra a d, geacht College,
Ter vervulling van de vacature die in onze Ra a d van Toezicht za l ontstaan door het vertrek va n
mevrouw mr. G M M Blokdijk va n wie de tweede benoemingsperiode eindigt per 1 januari 2020,
leggen wij u hierbij de door de Ra a d van Toezicht opgestelde voordra cht voor, zoa ls
voorgeschreven door de Sta tuten en het Reglement va n Toezicht va n de Stichting Minkema
College. Nu om roostertechische redenen de sa menstelling van de Ra a d van Toezicht binnen korte
tijd fors wordt gewijzigd, is besloten zeer tijdig over te ga a n tot werving en selectie va n de voor te
dragen ka ndida a t, waarbij deze is verzocht zich voorafgaande a a n de benoeming a ls adviseur va n
de Ra a d van Toezicht grondig in te werken en a ls zodanig ook de vergaderingen bij te wonen. De
Raad van Toezicht denkt hiermee de noodza kelijke continuïteit in het toezicht zoveel mogelijk te
waarborgen.
De Benoemingsa dviescommissie, besta a nde uit de voorzitter en een lid van de Ra a d van Toezicht,
drie vertegenwoordigers na mens de Medezeggenscha psra a d a lsmede de bestuurder va n het
Minkema College a ls adviseur, kwa m na het voeren va n gesprekken met meerdere ka ndida ten tot
een voordracht, die door de voltallige Ra a d van Toezicht is onderschreven en vastgesteld. Het
gaat hierbij om de heer Jochim Schueler Msc, die in hoge ma te voldoet a a n de ten behoeve va n
de vacature opgestelde profielschets en de uitga ngspunten va n het openba a r onderwijs volledig
onderschrijft.
Ik stel uw Ra a d dan ook gra a g voor, met inga ng van 1 januari 2020 de heer Jochim Schueler Msc,
woonachtig in Utrecht, formeel te benoemen tot lid va n de Ra a d van Toezicht va n het Minkema
College voor openba a r onderwijs te Woerden e.o. De kandidaat heeft ermee ingestemd de
vergaderingen tijdelijk a ls adviseur bij te wonen.
M e t vriendelijke groet,
Was getekend,
Mr. G M M Blokdijk,
voorzitter Ra a d van Toezicht

Bijl. Profielschets

Raad van Toezicht Stichting Minkema College voor openbaar voortgezet
onderwijs in Woerden en omstreken: profielschets vacature nieuw lid

Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
o

De Raad van Toezicht is onafhankelijk en onpartijdig en stelt het belang van de organisatie
als onderdeel van de samenleving centraal. De Raad houdt integraal toezicht op de
continuïteit van de organisatie en op het beleid en functioneren van de Bestuurder.

o

De Raad van Toezicht is behalve toezichthouder in strikte zin ook werkgever, klankbord en
adviseur van de Bestuurder. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de
Bestuurder.

o

De Raad van Toezicht beschikt over statutair vastgelegde goedkeurings- en
instemmingsbevoegdheden en selecteert en benoemt de accountant.

o

De Raad van Toezicht legt aan de belanghebbenden van de organisatie verantwoording af
over zijn werkzaamheden.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter, waarbij bewust w o r d t gestreefd
naar een samenstelling waarin diverse achtergronden en leeftijden vertegenwoordigd zijn.

Profiel leden Raad van Toezicht
De Raad werkt met een algemeen competentieprofiel, dat voor alle leden inclusief de voorzitter van
toepassing is, en een specifiek profiel dat geldt voor de individuele leden met een aanvullend profiel
voor de voorzitter.

Algemeen competentieprofiel
Voor ieder lid van de Raad van Toezicht gelden de volgende kenmerken:
o

is vertrouwd met de sector onderwijs en beschikt over aantoonbare affiniteit met het
karakter van het voortgezet onderwijs in het algemeen, en het openbaar voortgezet
onderwijs in het bijzonder *

o

beschikt over visie, een actueel overzicht van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en
strategisch inzicht

o

beschikt over een onafhankelijke en onpartijdige instelling ten opzichte van de Bestuurder,
de medetoezichthouders en overige direct bij de organisatie betrokkenen, en is in staat zich
zowel kritisch als constructief op te stellen

o

beschikt bij voorkeur over bestuurlijke ervaring, en over ervaring als toezichthouder

o

is integer en beschouwt verkregen informatie als vertrouwelijk

o

bezit de flexibiliteit om in een collegiale Raad van Toezicht samen te werken

o

is bereid en in staat t o t reflectie en (zelf)evaluatie.

Van de toezichthouder wordt verwacht dat deze in principe beschikbaar is voor alle reguliere
vergaderingen en eventuele extra bijeenkomsten.

Specifiek competentieprofiel individuele leden
Van individuele leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij aan één of meer van de
volgende specifieke profielen voldoen:
o

deskundigheid op het gebied van (de kwaliteit van) onderwijs

o

deskundigheid op het gebied van hrm en/of organisatieontwikkeling

o

financieel-economische en/of fiscale deskundigheid

o

deskundigheid op juridisch en/of bestuurlijk terrein

o

een voor het specifieke profiel aantoonbaar actueel en relevant netwerk.

Deze deskundigheden en ervaringen dragen in combinatie met de algemene competenties bij aan de
kwaliteit van het toezicht door de individuele leden en de Raad van Toezicht als geheel.

Aanvullend profiel voor de voorzitter
Voor de voorzitter gelden in aanvulling op het algemene competentieprofiel de volgende specifieke
eisen:
o

is in staat het toezichtproces adequaat te regisseren

o

is goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het onderwijs en het onderwijstoezicht

o

is een bruggenbouwer die collegialiteit in de Raad van Toezicht bewaakt en zowel
teamvorming als kritische zin bevordert

o

is een stevige, besluitvaardige persoonlijkheid

o

beschikt over diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten

o

beschikt over een breed, voor de organisatie relevant netwerk.

Van de voorzitter wordt een ruimere beschikbaarheid verwacht voor regelmatig overleg met de
bestuurder en inhoudelijke voorbereiding van de agenda van de vergaderingen van de Raad van
Toezicht.

Huidige vacature
In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan voor een nieuw lid. Gezien de huidige samenstelling
van de Raad gaat voor deze vacature de voorkeur uit naar een kandidaat met naast een bestuurlijke
achtergrond en ervaring als toezichthouder: vertrouwdheid met de sector onderwijs, juridische
expertise en aantoonbare ervaring op hrm-terrein. Regionale binding verdient de voorkeur. Op de
vacature is het voordrachtsrecht van de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad van
toepassing. De formele benoeming geschiedt door de Gemeenteraad van de gemeente Woerden.

*Artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs zegt hierover onder meer: het openbaar 1
onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige,
levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving,
en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
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Onderwerp:

Benoeming leden raad van toezicht Minkema College

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

3 september 2019

van:

burgemeester en wethouders
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, en
artikel 11, lid 2 van de statuten van de Stichting Minkema College voor voortgezet onderwijs in
Woerden en omstreken,

b e s l u i t:
1. Mevrouw M. Wenderich uit Vleuten te benoemen als lid van de raad van toezicht van het
Minkema College, met terugwerkende kracht, voor de periode 1 september 2019 tot en met
31 augustus 2023.
2. De heer J. Schueler uit Utrecht te benoemen als lid van de raad van toezicht van het
Minkema College, voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer
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