
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Hierbij verzoeken wij u om mevrouw Janneke Bouma-Hermes te benoemen tot lid van de 

raad van toezicht van de stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen (hierna: Openbaar 

Onderwijs Groningen). Dit verzoek betreft een bindende voordracht vanuit de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’s) van het primair onderwijs en het 

voortgezet onderwijs van Openbaar Onderwijs Groningen. 

 

Benoeming van leden van de raad van toezicht 

In het openbaar onderwijs benoemt de gemeenteraad de leden van de raad van toezicht, 

rekening houdend met het recht van bindende voordracht van de GMR’s. De raad van toezicht 

van Openbaar Onderwijs Groningen bestaat uit zeven leden. Drie leden worden benoemd op 

bindende voordracht van de oudergeledingen van de GMR’s en één lid op bindende 

voordracht van de GMR’s. De drie overige leden worden benoemd op voordracht van het 

college van B&W. 

 

Vacature en profiel 

In verband met het aflopen van de zittingstermijn van de heer Marco de Jong als voorzitter 

van de raad van toezicht is er per 1 januari 2021 een vacature ontstaan. De functie van 

voorzitter wordt dit jaar tijdelijk waargenomen vanuit de raad van toezicht door mevrouw 

Ineke Donkervoort. Voor de ontstane vacature hebben wij een functieprofiel opgesteld en 

deze getoetst aan de aanwezige competenties in onze raad van toezicht. Daaruit is naar 

voren gekomen dat wij een versterking wensen van expertise en inbreng op het gebied van 

vastgoed en duurzaamheid. De kandidaat zal ook deel uitmaken van de auditcommissie. De 

GMR’s hebben op 13 januari 2021 ingestemd met het profiel voor het lid raad van toezicht. 

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad van de gemeente 

Groningen 
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Werving en selectie 

In februari jl. is de werving voor de vacature gestart en in april en mei hebben gesprekken 

plaatsgevonden met kandidaten. Deze selectiegesprekken zijn gevoerd door leden van de 

raad van toezicht en personeelsleden, ouders en een VO-leerling van de GMR’s. Die GMR-

leden hebben vervolgens verslag uitgebracht aan de respectievelijke GMR’s. Op basis daarvan 

hebben beide GMR’s besloten tot voordracht van mevrouw Janneke Bouma-Hermes als de 

meest geschikte kandidaat. De raad van toezicht ondersteunt deze voordracht. 

 

De kandidaat 

Mevrouw Janneke Bouma-Hermes is op dit moment CFO en lid van de raad van bestuur van 

Gasunie. Zij heeft ruime ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies, onder meer 

op het gebied van finance & control, vastgoed en duurzaamheid. Mevrouw Bouma-Hermes 

voldoet daarmee in hoge mate aan het gestelde profiel voor de vacature. In de bijlage bij 

deze brief treft u het curriculum vitae van de kandidaat.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de procedure en de 

kandidaat, en zien graag uw besluit tot benoeming tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Openbaar Onderwijs Groningen 

 

Namens de Raad van Toezicht  Namens de GMR-VO   Namens de GMR-PO  

  

  

Mevrouw H. Donkervoort  De heer J. Tuinier   Mevrouw K. Mohan-Ramlal 

Wnd. Voorzitter   Voorzitter    Voorzitter 

 
 

     


