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 2021 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 25 mei 2021 

     

Onderwerp: Benoeming leden Raad van 

Toezicht stichting PROOLeiden-

Leiderdorp 

 Aan de raad.  

 

    

*Z0368B54CD9* 
Beslispunten 

1. Mevrouw J.I. van Werkhoven met terugwerkende kracht per 1 april 2021 voor een periode 
van vier jaar te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting PROOLeiden-
Leiderdorp; 

2. Mevrouw S. Doorson met terugwerkende kracht per 1 april 2021 voor een periode van vier 
jaar te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting PROOLeiden-Leiderdorp. 
 

 

1 SAMENVATTING  

De stichting PROOLeiden-Leiderdorp heeft de gemeenteraden van Leiderdorp en Leiden verzocht 
om in te stemmen met de benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht, met 
terugwerkende kracht per 1 april 2021. De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad op basis 
van de Wet op het Primair Onderwijs (artikel 48, lid 12 onder b) en artikel 11 van de Statuten 
Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden-Leiderdorp). 
 

2 Inleiding 

In de Raad van Toezicht (RvT) van stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden-
Leiderdorp (PROOLeiden-Leiderdorp) zijn per 1 april 2021 vacatures ontstaan. Mevrouw J.I. van 
Werkhoven en mevrouw S. Doorson zijn hiervoor voorgedragen. 
 
De voordrachten zijn later ingediend vanwege omstandigheden van een van de te vervangen 
leden. Er is enige tijd onduidelijkheid geweest of een permanente vervanging nodig zou zijn. 
Daarnaast moest de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) akkoord gaan met de 
voorgenomen benoemingen alvorens de voordrachten konden worden voorgelegd aan de 
gemeenten Leiderdorp en Leiden. 
 
De kandidaten zullen in afwachting van de formele goedkeuring van de gemeenten Leiderdorp en 
Leiden vanaf 1 april als toehoorder, zonder verantwoordelijkheid voor de besluitvorming, aanwezig 
zijn op de vergaderingen van de RvT. 
 
De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad overeenkomstig het bepaalde in artikel 48, lid 
12 onder b van de Wet op het Primair Onderwijs en artikel 11 van de Statuten Stichting Openbaar 
Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden-Leiderdorp). 
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3 Beoogd effect 

Voorzien in de vacatures van de Raad van Toezicht van stichting PROOLeiden-Leiderdorp. 
 

4 Argumenten 

1.1 en 2.1 Er is een zorgvuldig traject doorlopen 
Ter opvulling van de ontstane vacatures is een werving- en selectieprocedure gestart. De 
procedure is uitgevoerd door een benoemingsadviescommissie, samengesteld uit twee leden van 
de Raad van Toezicht, een lid van de oudergeleding van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR), alsmede een lid van de personeelsgeleding van deze raad en de 
directeur-bestuurder van de stichting. De benoemingsadviescommissie heeft unaniem besloten 
mevrouw J.I. van Werkhoven en mevrouw S. Doorson voor benoeming voor te dragen. De Raad 
van Toezicht heeft deze voordrachten unaniem overgenomen. 
 
1.2 en 2.2 Bij de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht is aandacht besteed 
aan de volgende relevante aspecten: 
a. Diversiteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht 
De benoemingsadviescommissie is op uitdrukkelijk verzoek van de Raad van Toezicht op zoek 
gegaan naar twee excellente vrouwelijke kandidaten om de diversiteit te bevorderen. 
 
b. Een binding met de regio Leiden bij de leden van de Raad van Toezicht 
Om te kunnen voldoen aan meer diversiteit binnen de Raad van toezicht, is bij één kandidaat 
afgeweken van een onderdeel uit het profiel, namelijk de binding met de regio Leiden. Verder 
wordt deze keuze door de Raad van Toezicht als volgt gemotiveerd: de kandidaat bezit een 
uitstekend profiel op het gebied van de vacature: Onderwijs en Kwaliteit, een voorwaarde. Zij 
vervangt een lid dat ook niet uit de regio Leiden afkomstig was (Amsterdam). De overige 4 leden 
van de RvT komen uit Leiden/Oegstgeest en hebben een sterk netwerk in deze regio. Dit acht de 
RvT meer dan voldoende om de binding met de regio waar te maken. 
 
c. De expertise waarvoor men benoemd wordt 
- Mevrouw J.I. van Werkhoven heeft een uitstekend profiel op het gevraagde kennisgebied 
Onderwijs. Zij heeft veel ervaring opgedaan als (interim) directeur op het PO en HBO. Zij heeft een 
ruime ervaring op het gebied van Governance en als lid van de RvT van stichtingen die qua omzet 
en leerlingaantal groter zijn dan PROOLeiden-Leiderdorp. De ideeën en vraagstelling over het 
onderwijs passen bij de wijze waarop de stichting PROOLeiden-Leiderdorp de verdere ontwikkeling 
en verbetering van het onderwijs wil vormgeven. 
- Mevrouw S. Doorson heeft een uitstekend profiel op het gevraagde kennisgebied Onderwijs en 
Kwaliteit. Zij is in het bezit van een Master of Education Onderwijskunde, een Master of Science 
Orthopedagogiek en studeerde post HBO af als intern begeleider. Zij heeft gewerkt als 
bovenschools begeleider en is werkzaam als beleidsmedewerker Onderwijs en Kwaliteit bij een 
stichting voor Basisonderwijs. Verder is zij tijdelijk toegevoegd als expert van de Inspectie 
Onderwijs. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Niet van toepassing.  
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6 Duurzaamheid  
Beschrijf de gevolgen uit oogpunt van het duurzaamheidsbeleid 
Niet van toepassing. 
 

7 Financiën 

Niet van toepassing. 
 

8 Communicatie  

Stichting PROOLeiden-Leiderdorp wordt met een brief over uw raadsbesluit geïnformeerd. 
 

9 Evaluatie 

Niet van toepassing. 
 

 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
1. Brief voordracht van mevrouw J.I. van Werkhoven (vertrouwelijk) 
2. Brief voordracht van mevrouw S. Doorson (vertrouwelijk) 
3. CV van mevrouw J.I. van Werkhoven (vertrouwelijk) 
4. Motivatie van mevrouw J.I. van Werkhoven (vertrouwelijk) 
5. CV van mevrouw S. Doorson (vertrouwelijk) 
6. Motivatie van mevrouw S. Doorson (vertrouwelijk) 
7. Statuten Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden (PROOLeiden-Leiderdorp) 
 


