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Geachte mevrouw, heer, 
 

Op 31 december 2021 lopen de eerste zittingstermijnen van leden Kees Spijk, Roel Bosker en 

Seerp Leistra van de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen af. Hierbij verzoeken wij 

u om de herbenoeming van deze leden aan de gemeenteraad voor te leggen. Tevens informeren wij 

u in deze brief over het nieuwe voorzitterschap van de raad van toezicht. 

 

Procedure voor (her)benoeming 

Conform de statuten van Openbaar Onderwijs Groningen worden de leden van de raad van toezicht 

benoemd en herbenoemd door de gemeenteraad. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd 

voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een tweede (en laatste) termijn van 

maximaal vier jaar. Drie van de zeven leden worden (her)benoemd op voordracht van het college 

van B en W, drie leden worden (her)benoemd op bindende voordracht van de ouders van de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’s) en één lid wordt (her)benoemd op bindende 

voordracht van de voltallige GMR’s. De leden Kees Spijk en Roel Bosker zijn destijds voor 

benoeming voorgedragen door het college van B en W. Seerp Leistra is destijds voorgedragen door 

de ouders van de GMR’s. 

 

Evaluatie 

Onlangs hebben wij als raad van toezicht het functioneren van de drie leden geëvalueerd. De raad 

van toezicht heeft contact gehad met het college van bestuur en met de GMR’s over de 
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functieprofielen van de leden van de raad. Gezamenlijk werd geconcludeerd dat deze profielen nog 

actueel zijn.  

 

Vervolgens heeft de waarnemend voorzitter van de raad van toezicht een gesprek gehad met alle 

leden van de raad over het functioneren van de voor herbenoeming voor te dragen leden. Dat heeft 

geleid tot de conclusie dat de raad graag ziet dat Kees Spijk, Roel Bosker en Seerp Leistra worden 

voorgedragen voor herbenoeming. De drie leden hebben zelf aangegeven dat zij beschikbaar zijn 

voor een tweede termijn.  

 

Per 1 januari 2018 is Kees Spijk door de gemeenteraad benoemd tot lid van de raad van toezicht 

op voordracht van het college van B en W. Hij is lid van de auditcommissie en sinds 1 oktober 2021 

voorzitter van de auditcommissie. Kees Spijk is volgens de leden van de raad van toezicht van 

meerwaarde gebleken voor het functioneren van de auditcommissie en voor de raad als geheel. De 

raad van toezicht is van mening dat iemand met een accountancy achtergrond nodig is in de raad 

van toezicht van een grote organisatie als Openbaar Onderwijs Groningen.  

 

Roel Bosker is per 1 januari 2018 door de gemeenteraad benoemd tot lid van de raad van toezicht 

op voordracht van het college van B en W. Hij is sindsdien lid van de commissie onderwijs & 

kwaliteit en vanaf 1 januari 2021 tevens vicevoorzitter van de raad van toezicht. Vanuit de interne 

evaluatie van de raad is geconcludeerd dat Roel Bosker een meerwaarde heeft voor de commissie 

onderwijs & kwaliteit en voor de voltallige raad. Met zijn achtergrond als hoogleraar 

onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid/bestuurder van diverse 

regionale en landelijke onderwijskundige gremia vult hij de onderwijskundige kennis in die het 

toezicht op een onderwijsorganisatie als Openbaar Onderwijs Groningen nodig heeft.  

 

Seerp Leistra is sinds 1 januari 2018 lid van de raad van toezicht en voorzitter van de commissie 

remuneratie & governance. De interne evaluatie door de raad van toezicht heeft een positieve 

uitkomst opgeleverd. Met zijn achtergrond in governance en organisatieontwikkeling draagt hij bij 

aan goed toezicht op het functioneren van het bestuur en de governance. Seerp Leistra is destijds 

voorgedragen vanuit de oudergeleding van de GMR’s. Onlangs heeft de oudergeleding een 

evaluerend gesprek met hem gehad over zijn functioneren in de raad van toezicht. In bijlage 1 treft 

u het besluit van de oudergeleding om Seerp Leistra voor te dragen voor een tweede termijn in de 

raad van toezicht. 

 

In aanvulling op bovenstaande vindt de raad van toezicht het wenselijk na een aantal wisselingen in 

2020 en 2021 het komend jaar in dezelfde samenstelling te kunnen blijven werken. Dat is van 

belang voor het in 2021 gestarte proces van versterking van de onderlinge samenhang en 

verbinding, dat zal resulteren in een gedragen visie op toezicht. Een proces dat van belang is voor 

de kwaliteit van het toezicht en voor de verhouding van de raad van toezicht met het nieuw 

samengestelde college van bestuur. Los van de kennis en ervaring van de voor herbenoeming voor 

te dragen leden zijn hun persoonlijke kwaliteiten in dat proces ook van belang. 
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Verzoek tot herbenoeming 

Gezien het bovenstaande verzoeken wij u om Kees Spijk en Roel Bosker namens uw college voor te 

dragen voor herbenoeming door de raad van toezicht, met de ingangsdatum 1 januari 2022. 

Daarnaast verzoeken wij u om de bindende voordracht van de oudergeleding van de GMR’s voor 

herbenoeming van Seerp Leistra per 1 januari 2022 door te geleiden naar de gemeenteraad. 

 

Voorzitterschap raad van toezicht 

Tot slot stellen wij u hierbij graag op de hoogte van het besluit van de raad van toezicht om Ineke 

Donkervoort per 1 oktober 2021 te benoemen tot voorzitter van de raad van toezicht. Vanaf 1 

januari 2021 heeft Ineke Donkervoort het voorzitterschap tijdelijk waargenomen. Ter informatie treft 

u in bijlage 2 het actuele rooster van aftreden aan.   

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de raad van toezicht van Openbaar Onderwijs Groningen, 

 

 

Ineke Donkervoort 

Voorzitter  

 

 

 


