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ANNEX 1 
Concept de dato 8 maart 2012 

 
 
 
PARAMETERS VOOR VASTSTELLEN ERNSTIGE TAAKVERWAARLOZING DOOR COLLEGE 
VAN BESTUUR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 48 LID 11 WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS 

 

Behorende bij….etc. 
 
 
I. Considerans 

1. Op grond van artikel 48 lid 11 Wpo is de gemeenteraad bevoegd in geval van ernstige 
taakverwaarlozing door het College van Bestuur of het functioneren van het College van 
Bestuur in strijd met de Wpo, zelf te voorzien in het bestuur van de Scholen en zo nodig de 
Stichting te ontbinden.  

2. Uit jurisprudentie volgt dat de omstandigheden van het specifieke geval een rol spelen bij de 
beantwoording van de vraag of de gemeenteraad gebruik kan maken van de bevoegdheid om 
in het bestuur te voorzien.  

3. In dit document wordt door de Raad van Toezicht, in aanvulling op het door de Raad van 
Toezicht uitgeoefende toezicht op het door de College van Bestuur gevoerde bestuur van de 
Stichting en het, als vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van de Stichting, uitoefenen van het 
bevoegd gezag over de scholen door het CvB, algemene parameters vastgesteld voor het 
bepalen of sprake is van ernstige taakverwaarlozing.  

 
II. Ernstige taakverwaarlozing 
 
Van ernstige taakverwaarlozing door het College van Bestuur van de Stichting is sprake, indien: 

(i) de kwaliteit van een door de Stichting in stand gehouden school gedurende drie 
achtereenvolgende jaren als "zeer zwak" wordt beoordeeld conform de parameters van de 
Onderwijsinspectie;  

(ii) de leerresultaten (de onderwijsopbrengst) van de betreffende school gedurende drie jaar 
onvoldoende zijn, conform de parameters van de Onderwijsinspectie; 

(iii) de exploitatie van één of meer door de Stichting in stand gehouden scholen in financieel opzicht 
alsmede eventuele overige activiteiten van de Stichting zodanig structureel negatief is dat de 
continuïteit van de Stichting binnen drie jaar in gevaar komt en/of de Onderwijsinspectie is 
overgegaan tot het houden van verscherpt financieel toezicht; 

(iv) de wettelijke eis van de algemene toegankelijkheid en het openbaar karakter van het door de 
Stichting aangeboden onderwijs aantoonbaar niet wordt nageleefd; de kwaliteit van het 
onderwijs kan de stichting echter noodzaken beleid in leerlingenstromen vast te stellen.  
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III. Procedure ingeval van vermoeden ernstige taakverwaarlozing 

1. Indien de gemeenteraad het vermoeden heeft dan wel van oordeel is dat een van de onder II. 
genoemde situaties zich voordoet en aldus sprake zou kunnen zijn van ernstige 
taakverwaarlozing door het College van Bestuur, neemt de gemeenteraad contact op met de 
voorzitter van de Raad van Toezicht. 

2. De gemeenteraad stelt de Raad van Toezicht in de gelegenheid de mogelijkheden te verkennen 
en eventueel uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren tegen het door het 
College van Bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het College van Bestuur op 
andere wijze weg te nemen. 

3. Indien niet binnen zes maanden door de Raad van Toezicht nadere regelingen zijn getroffen 
c.q. nadere maatregelen zijn genomen, kan de gemeenteraad overgaan tot uitoefening van de 
aan haar toekomende bevoegdheid op grond van artikel 48 lid 11 Wpo. 

*** 


