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Van Vereniging PCPO Krimpenerwaard naar Stichting PCPO Krimpenerwaard 

 

 

Inleiding en plaatsbepaling 

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard, kortheidshalve ook 

‘PCPO Krimpenerwaard’ genoemd is een rechtspersoon (met volledige rechtsbevoegdheid), die – zoals ook 

uit haar naamgeving blijkt – de ‘verenigingsvorm’ als rechtsvorm hanteert. De vereniging is bij de Kamer 

van Koophandel ingeschreven onder nr. 24379256. Haar statutaire vestigingsplaats is Bergambacht (thans: 

gemeente Krimpenerwaard).  

 

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk aangepast bij notariële akte, die op 25 januari 2013 is verle-

den voor mr. Van Veen, notaris te Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard).  

 

De vereniging vormt het bevoegd gezag over 8 scholen in de Krimpenerwaard. De vereniging is op 1 

augustus 2005 ontstaan uit een fusie van zes verenigingen voor protestants-christelijk primair onderwijs 

in de Krimpenerwaard (Bergambacht, Gouderak, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan de IJssel 

en Schoonhoven).  

De historie van de rechtsvoorgangers van de vereniging gaat terug tot aan het begin van de vorige eeuw 

– sinds vele jaren wordt er in de Krimpenerwaard christelijk (kleuter-, lager- en ) basisonderwijs gegeven. 

Dat onderwijs is altijd gedragen en gegeven vanuit rechtspersonen die de ‘verenigingsvorm’ als rechtsvorm 

hadden en hebben.  

De gedachte daarachter is dat de ouders de dragers zijn van het christelijk onderwijs. Zij verenigden zich 

(letterlijk) om dat onderwijs mogelijk te maken. Vervolgens waren zij (en voelden zij zich)  binnen die 

vereniging (als lid en daarmee deelnemer aan de algemene vergadering), dan wel als lid van het bestuur 

verantwoordelijk voor ‘hun’ onderwijs. Het werd als logisch gezien dat daarvoor de verenigingsvorm als 

rechtsvorm werd gehanteerd – iedere ‘deelnemer’ had een gelijke stem en liet die gelijke stem ook horen 

in de algemene vergadering – op basis waarvan het onderwijsbeleid werd gemaakt en ingevuld. 

Dat kon ook: de overheid stelde zich terughoudend op en liet de invulling van het onderwijs vooral aan de 

ouders; de overheid stelde slechts wettelijke kaders in de vorm van deugdelijkheidseisen en bekostigings-

voorwaarden – de tijd van het zogeheten ‘restrictief onderwijsbeleid’.  

 

In de tachtiger jaren van de vorige eeuw is een werkwijze ingezet waarmee dat, eerst voorzichtig en later 

versneld, veranderde.  

De overheid voelde zich meer en meer inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderwijs, wilde daar steeds 

meer bij betrokken zijn en stelde daar ook andere eisen aan – vanuit de wetenschap dat de overheid het 

onderwijs volledig financiert (‘bekostigt’).  

Dat leidde ertoe dat er inhoudelijke eisen  werden gesteld aan onderwijs en onderwijsorganisaties en dat 

dit voor - eerst het managen en daarna het besturen -  verdergaande professionaliteit en betrokkenheid 

vergde.  

Tegelijkertijd deed zich een maatschappelijke ontwikkeling voor, waarbij ouders zich minder verantwoor-

delijk gingen voelen voor het onderwijs dat aan hun kind of kinderen werden gegeven. Een school werd, 

onder invloed van al deze ontwikkelingen – waarvan het uiteraard veel te ver voert om die hier te beschrij-

ven -  meer en meer gezien als een instituut ‘van derden’, dat ervoor verantwoordelijk werd gehouden dat 

aan hun kind of kinderen deugdelijk onderwijs werd gegeven – onderwijs overigens dat paste bij de eigen 

identiteit. Veel ouders groeiden uit de rol van ‘onderwijsconstituent’ naar die van ‘onderwijsconsument’.  

 

Die ontwikkeling heeft zich de laatste 10 – 15 jaar versneld voortgezet. Het onderwijs is inhoudelijk sterk 

gewijzigd, op nagenoeg alle terreinen. De bekostigingssystematiek is totaal herzien en de eigen verant-

woordelijkheid/aansprakelijkheid is aanzienlijk toegenomen. Dat geldt zowel voor de personele bekostiging, 

als de materiële bekostiging en de huisvesting.  
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Onderwijsinhoudelijk is de wetgeving ingrijpend gewijzigd (Passend Onderwijs en de wetgeving over on-

derwijskwaliteit). Op het punt van onderwijsbestuur worden verregaande wettelijke eisen gesteld aan de 

professionaliteit, onafhankelijkheid en integriteit van bestuur. De inspraak van stakeholders op beleid, be-

leidsontwikkeling, maar ook de inrichting van de organisatie is sterk uitgebreid. Daarbij is de afstand tussen 

ouders (‘zonder bijzondere rol’) en schoolbestuur / schoolorganisatie sterk vergroot. 

 

Naar een andere structuur? 

Deze ingrijpende veranderingen in het onderwijs zijn ook aan PCPO Krimpenerwaard (en haar rechtsvoor-

gangers) bepaald niet ongemerkt voorbijgegaan. De totstandkoming van PCPO Krimpenerwaard – zijnde 

een samenvoeging van zes besturen met in totaal acht scholen – heeft daar ook nadrukkelijk mee te 

maken.  

Vergroting van de eigen autonomie heeft geleid tot een vergroting van de verantwoordelijkheid, maar 

betekende tegelijkertijd ook een aanzienlijke vergroting van (met name) de financiële risico’s die een or-

ganisatie loopt.  

Dat heeft geleid tot de huidige schaalvergroting, vanuit de overweging dat profits bij een grotere organisatie 

gemakkelijker kunnen worden verkregen of behouden en dat risico’s worden afgevlakt en verminderd.  

Daarbij is de structuur van bestuur en management ook stevig op de schop gegaan. Er is een algemeen 

directeur benoemd die, onder eindverantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur, de taak had om de 

organisatie te leiden en leiding te geven aan de schooldirecties. Verder zijn de schooldirecties hierbij ge-

groeid van een rol van ‘onderwijskundige primus inter pares’ naar ‘integraal leider van een school’.  

In een volgende fase, met de komst van wetgeving over bestuur en toezicht, is de positie van de algemeen 

directeur doorontwikkeld naar die van ‘uitvoerend bestuurder’ en hebben de verenigingsbestuurders de rol 

van ‘toezichthoudende bestuursleden’ gekregen.   

 

Binnen al deze veranderingen is de rechtsvorm ongewijzigd gebleven. Ouders, en anderen die het protes-

tants-christelijk onderwijs een warm hart toedragen, die de grondslag van de vereniging onderschrijven en 

met de doelstelling instemmen kunnen zich aanmelden als lid van de vereniging. Daarmee kunnen zij – 

tezamen met alle andere leden van de vereniging – in de algemene vergadering het hoogste gezag uitoe-

fenen.  

De vraag is daarbij wel: wat houdt dat hoogste gezag eigenlijk (nog) in? En verder: vertolkt dat hoogste 

gezag nog wel de mening van degenen die feitelijk de school vormen (ouders en leerlingen?) 

Dat zijn ook vragen die het bestuur van PCPO Krimpenerwaard zichzelf heeft gesteld. Met in het kielzog 

van die vragen: is de verenigingsvorm voor de organisatie van de scholen in de Krimpenerwaard nog steeds 

de juiste rechtsvorm? Of is het beter een overstap te maken naar de andere rechtsvorm die in het bijzonder 

onderwijs toepasbaar is, namelijk die van de stichting? 

 

Vereniging en stichting: belangrijkste kenmerken 

karakterschets van de vereniging (met volledige rechtspersoonlijkheid) – Burgerlijk Wetboek 

In beginsel zijn er twee ‘soorten’ verenigingen. De ene soort is de ‘informele vereniging’, dat is de vereni-

ging die feitelijk uitsluitend berust op onderlinge afspraken tussen de ‘leden’ en niet is ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel. Deze soort wordt hier verder niet besproken, omdat die op grond van de onder-

wijswetgeving niet is toegelaten als rechtsvorm voor bekostigd primair onderwijs. 

 

De andere vorm is de vereniging met volledige rechtspersoonlijkheid. Deze is geregeld in art. 2: 26 tot en 

met 2 : 52 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijke vereniging moet zijn opgericht bij notariële akte en 

zij moet statuten hebben. Die statuten kunnen (als de wet en de statuten zelf dat toelaten) worden gewij-

zigd; dat moet dan opnieuw bij notariële akte. De akte moet steeds worden ingeschreven in de openbare 

registers1 (bij de Kamer van Koophandel). 

Voor de statuten van een vereniging geldt een aantal wettelijke regels (die hier verder niet genoemd wor-

den). 

                                                 
1 Een dergelijke inschrijving  is van groot belang – als een vereniging niet (of niet correct) is ingeschreven bij de Kamer van Koophan-

del, is er sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de bestuurders van die vereniging voor de gedragingen van en besluiten genomen 

door die vereniging. Indien de inschrijving wel correct is, is er – in beginsel – geen sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid van de 

bestuurders. Die hoofdelijke aansprakelijkheid komt dan alleen aan de orde als een bestuurder –willens en wetens – namens de vereni-

ging verplichtingen aangaat waarvan hij/zij tevoren weet of redelijkerwijs kan weten dat de vereniging die niet kan dragen, of als er 

fraude wordt gepleegd. 
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Een vereniging kent leden. De leden vormen met elkaar het hoogste orgaan van de vereniging, de ‘alge-

mene vergadering’.  

Een algemene vergadering benoemt een bestuur dat belast wordt met het (‘namens alle leden’) besturen 

van de vereniging. Het is over het algemeen gebruikelijk dat bestuursleden worden benoemd ‘uit de leden’. 

Dat is echter niet perse noodzakelijk: de wet biedt ruimte om bestuursleden aan te trekken van buiten de 

kring van de leden. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de leden in de algemene vergade-

ring. Dat kan ook door anderen dan door leden, maar daarbij geldt wel één voorwaarde: het aantal be-

stuurders dat niet door de leden wordt benoemd moet minder zijn dan de helft van het totale aantal be-

stuursleden. 

Het bestuur legt verantwoording af van het bestuur en het gevoerde beleid aan de algemene ledenverga-

dering. Dat doet zij over het algemeen één of twee keer per jaar – de algemene ledenvergadering kan dan 

het gevoerde beleid goed- of afkeuren. Daarbij geldt dat dit goed- of afkeuringsrecht áchteraf’ geldt.  Als 

een besluit van het bestuur wordt afgekeurd, dan kan dat niet ongedaan worden gemaakt en de rechtsge-

volgen blijven in stand. Wel heeft de algemene ledenvergadering (uiteraard) de bevoegdheid om de be-

stuursleden te schorsen en/of te ontslaan. 

 

Een algemene ledenvergadering kan in de statuten vastleggen dat een bestuur voor het nemen van be-

paalde besluiten vooraf de goedkeuring nodig heeft van de algemene ledenvergadering. In de praktijk van 

veel verenigingen gebeurt dat ook en mag een bestuur (bijvoorbeeld) geen besluiten nemen tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring van onroerend goed zonder de voorafgaande goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering.  

 

Daarnaast zijn er ook enkele besluiten die niet door het bestuur genomen kúnnen worden, omdat de wet 

(BW) daar een andere regeling voor heeft getroffen. Dat is het geval bij besluiten tot wijziging van de 

statuten of besluiten tot opheffing van een vereniging. Die zijn voorbehouden aan de algemene ledenver-

gadering en kunnen niet door het bestuur worden genomen. 

 

karakterschets van de stichting - Burgerlijk Wetboek 

Een stichting is geregeld in de artikelen 2 : 285 tot en met 2 : 304 van het Burgerlijk Wetboek. Een stichting 

moet bij notariële worden opgericht en moet over statuten beschikken. De wet regelt wat daar minimaal 

in moet staan. 

 

Ook een stichting moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, net als haar bestuursleden. Ook 

hier geldt dat als dat niet gebeurt de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de 

genomen (of juist niet genomen) besluiten van het bestuur. 

 

Een stichting kent geen leden. Het hoogste orgaan van de stichting is het bestuur. Het bestuur van de 

stichting is over het algemeen bevoegd tot alle daden van bestuur en beheer van de stichting. Wel geldt 

dat een stichtingsbestuur alleen maar bevoegd is om onroerend goedtransacties (verkrijgen, vervreemden 

of bezwaren) te plegen als die bevoegdheid expliciet in de statuten is opgenomen. Dat geldt ook voor de 

bevoegdheid om zich (als stichting) als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar te verbinden, zich sterk te 

maken voor een derde, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander te verbinden. 

 

De bestuursleden van een stichting worden benoemd door de bestuursleden zelf (coöptatie). Wel kunnen 

uiteraard de statuten van de stichting voorschriften bevatten over de te benoemen bestuursleden (bijvoor-

beeld over de voordracht, of over de eisen waaraan de te benoemen bestuursleden moeten voldoen).  

 

 

 

Verschillen tussen de karakters van de vereniging en van de stichting – Burgerlijk Wetboek 

 

vereniging 

 

stichting 

wel leden geen leden 

bestuurd door bestuur bestuurd door bestuur 
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gecontroleerd door de interne toezichthouder en 

in tweede termijn door de algemene vergadering 

gecontroleerd door de interne toezichthouder 

benoeming, schorsing en ontslag bestuursleden 

door algemene vergadering 

benoeming, schorsing en ontslag bestuursleden 

door bestuur  

algemene vergadering bevoegd tot specifiek, in 

de statuten genoemde besluiten 

bestuur bevoegd tot alle te nemen besluiten, 

waarbij sommigen specifiek in de statuten moe-

ten zijn opgenomen 

algemene vergadering bevoegd tot statutenwij-

ziging 

bestuur bevoegd tot statutenwijziging 

algemene vergadering bevoegd tot opheffing 

vereniging 

bestuur bevoegd tot opheffing stichting 

 

Invloed onderwijswetgeving op ‘karakterschetsen’  

In de onderwijswetgeving zijn de laatste jaren zaken opgenomen die betrekking hebben op het bestuur 

van een onderwijsorganisatie en de wijze waarop daarbij inspraak geldt danwel dat bestuur wordt gecon-

troleerd. 

 

Die zaken hebben uiteraard zowel bij de verenigingen als bij de stichtingen impact op het bestuur. Daar-

enboven heeft het bij verenigingen ook een forse impact op de rol van de algemene vergadering, omdat 

bevoegdheden die eerder bij de algemene berustten, nu feitelijk of formeel bij een ander orgaan berusten, 

of zodanig worden ingekaderd dat de bevoegdheid van de algemene vergadering ter zake een stuk margi-

naler is geworden dan die was. 

Op sommige punten kan zelfs gesteld worden dat de onderwijswetgeving regels geeft die min of meer in 

strijd zijn met de bevoegdheden die de algemene vergadering op grond van het BW toekomen. Als een 

dergelijke situatie zich voordoet, dan geldt het principe ‘lex specialis derogat legi generali’ – dat wil zeggen 

dat ‘bijzondere wetgeving vóórgaat op algemene wetgeving’. De Wet op het primair onderwijs is een vorm 

van ‘speciale wetgeving’ – deze geldt alleen maar voor een specifieke groep ‘burgers’, het BW is algemene 

wetgeving. De WPO gaat op basis van dit principe dus voor op het BW. 

 

Door dit geheel is de feitelijke zeggenschap in de algemene vergadering sterk terug gelopen. Zeggenschap 

die oorspronkelijk werd uitgeoefend binnen de algemene vergadering (‘alle bevoegdheden die niet expliciet 

door de wet of door de statuten aan anderen zijn opgedragen komen toe aan de algemene vergadering’- 

art. 2 : 40, 1e lid BW), is nu belegd bij andere organen, of is zodanig aan zeggenschapsregels gebonden 

dat de speelruimte van de algemene vergadering beperkt is geworden. 

Als gekeken wordt naar de ‘kenmerkende zeggenschapsdomeinen van weleer’ van de algemene vergade-

ring binnen de vereniging, zijn dat er vijf, t.w.: 

- het zijn van ‘beroepsorgaan’, bij weigering van het bestuur om iemand als lid toe te laten, of als 

een lid wordt opgezegd of geroyeerd; 

- de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarstukken en het verlenen van décharge aan het be-

stuur over het gevoerde beleid; 

- de bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurders; 

- de bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten; 

- de bevoegdheid tot het opheffen van de vereniging. 

Verder is bij de meeste verenigingen in het primair onderwijs vastgelegd dat de algemene vergadering 

een goedkeuringsbevoegdheid heeft bij onroerendgoedtransacties, bij het aangaan van geldleningen 

en bij borgstellingen. Soms is ook vastgelegd dat de algemene vergadering goedkeuring moet verlenen 

aan bestuurlijke fusies en/of scholenfusies.  

 

De bevoegdheid jegens de leden (toelating, royement, opzegging) is gebleven. 

 

De  bevoegdheid tot het vaststellen/goedkeuren van jaarstukken speelt zich sinds de invoering van gover-

nancewetgeving af in de verhouding tussen de bestuurder en de interne toezichthouder (en de vaststel-

ling/goedkeuring door de algemene vergadering is daarbij een formaliteit geworden. 

 

De bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders berust formeel nog wel bij de 

algemene vergadering, maar daarbij gelden dermate stringente regels met betrekking tot profielstelling, 
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de inrichting van een sollicitatiecommissie en inspraak (adviesrecht GMR) dat de feitelijke speelruimte van 

de algemene vergadering op dit punt nog minimaal is. 

 

De bevoegdheid tot het wijzigen van de statuten is gebleven, zij het dat ook daar elementen in kunnen 

zitten die zijn onderworpen aan inspraak door de GMR. Datzelfde bij het nemen van een opheffingsbesluit 

van de vereniging.  

 

Eventuele specifieke goedkeuringsbevoegdheden, zoals bij onroerendgoedtransacties, leningen, borg-

stellingen en/of fusies zijn in stand gebleven, met dien verstande dat ook daar veelal strikte inspraakregels 

gelden  (en bij fusies van een bepaalde omvang ook ministeriële toetsing).  

 

PCPO Krimpenerwaard 

PCPO Krimpenerwaard heeft 394 leden (peildatum: 31-12-2016). De vereniging vormt het bevoegd gezag 

van 8 scholen, met in totaal ca. 1.450 leerlingen. Dat betekent dat er inmiddels veel kinderen op de scholen 

van de vereniging onderwijs ontvangen, waarvan de ouders/verzorgers geen lid van de vereniging zijn en 

waarvan deze ouders/verzorgers dus ook geen formele invloed of zeggenschap uitoefenen binnen de orga-

nen van de vereniging. Dat doen zij uiteraard wel via andere organen die wettelijk daarvoor ingericht zijn 

(medezeggenschapsraad en/of gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). En ook op andere punten 

hebben ouders invloed. Elke  school heeft  een ‘schooladviesraad’, en ook verder zijn er aan de scholen 

van de vereniging groepen ouders/commissies verbonden die geen zeggenschap hebben, maar wel betrok-

ken zijn en (informeel) ook zeker invloed uitoefenen. 

 

Op basis van de statuten heeft de algemene vergadering de volgende bevoegdheden: 

1. het zijn van een beroepsorgaan bij toelating, royement of opzegging van leden (art. 6, 3e en 9e 

lid); 

2. benoeming van de toezichthoudende bestuurders; de uitvoerende bestuurder wordt benoemd door 

de toezichthoudende bestuurders (art. 7, 1e lid); 

3. goedkeuringsrecht bij onroerendgoedtransacties, het aangaan van leningen en borgstellingen en 

bestuurlijke fusie en (art. 8, 4e en 5e lid); 

4. vaststelling van een reglement voor schooladviesraden (art. 14); 

5. verantwoording krijgen afgelegd over de jaarstukken (art. 15, 1e lid); 

6. vaststelling en wijziging huishoudelijk reglement (art. 17); 

7. wijziging statuten (art. 18); 

8. ontbinding van de vereniging (art. 19). 

 

Als deze bevoegdheden worden afgezet tegen de eerder genoemde wettelijke regels, dan rechtvaardigt dat 

de conclusie dat de algemene vergadering feitelijk inhoudelijk alleen nog zeggenschap heeft bij de onder 

de nummers 1, 3, 4,  6,7 en 8 genoemde punten. 

 

Van vereniging naar stichting? 

argumenten in het algemeen 

In de afgelopen jaren hebben veel verenigingen in het primair onderwijs op basis van deze wijziging be-

sloten om de organisatie voort te zetten in een stichtingsvorm en niet langer in een verenigingsvorm. 

Daarbij wordt vaak ook overwogen dat: 

- door de gering(re) aanwezigheid van leden op algemene vergaderingen waar de besluiten worden 

genomen, raakt het van oudsher veronderstelde  hoge democratisch karakter van de vereniging 

steeds meer afwezig; 

- de besluitvormingsprocessen bij situaties waar de algemene vergadering een rol heeft onnodig 

stroperig is (omdat algemene vergaderingen maar een of twee keer per jaar worden gehouden). 

 

In formeel-juridische zin snijden deze argumenten niet zoveel hout – zij zijn het gevolg van de gekozen 

structuur en er niet de óórzaak van dat die structuur dan niet zou deugen. In feitelijke zin worden deze 

aspecten wel als ‘belastend voor de verenigingsvorm’ ervaren en is het ook goed om daarmee rekening te 

houden.  
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Het aspect dat veelal als belangrijkste reden naar  voren wordt gebracht om een vereniging in stand te 

houden is het ‘betrokkenheid’ van de leden bij het onderwijs.  Daarvoor geldt evenwel dat, als wordt 

gekeken naar de bevoegdhedenverdeling zoals die in de laatste jaren is ontstaan, het maar zeer de vraag 

is of de algemene vergadering de beste plek is om die betrokkenheid te tonen en ten uitvoer te leggen. 

Bovendien: betrokkenheid (van ouders) bij het onderwijs is over het algemeen niet zo zichtbaar op vereni-

gingsniveau, maar vooral op schoolniveau. Bij wijziging van de rechtsvorm kan die betrokkenheid zonder 

meer worden gehandhaafd en/of versterkt.  

 

Samenvattend kan worden gezegd dat een omvorming van een vereniging in een stichting in zijn alge-

meenheid wel past binnen het maatschappelijk bestel en binnen de onderwijswetgeving zoals die op dit 

moment geldt, zonder dat daarvoor concessies behoeven te worden gedaan aan inhoudelijke betrokkenheid 

van ouders bij (het) onderwijs 

 

argumenten binnen PCPO Krimpenerwaard 

Ook binnen het bestuur van PCPO Krimpenerwaard is de discussie gevoerd over de vraag of het verstandig 

is de bestaande rechtsvorm te handhaven of dat het beter is om een omzetting na te streven naar een 

stichtingsvorm. Die discussie heeft tot de conclusie geleid dat het na te streven is om  ook PCPO Krimpe-

nerwaard om te vormen tot een stichting.  

De argumenten daarvoor zijn (in willekeurige volgorde): 

1. Er is nauwelijks meer aanwas van nieuwe leden. Hoewel er diverse acties zijn gevoerd om nieuwe leden 

te werven (folders, oproepen, persoonlijk aanspreken van mensen), heeft dat niet geleid tot een ver-

hoging van het ledenaantal. Feitelijk komt het erop neer dat alleen die personen die worden aangezocht 

voor een bestuursfunctie of een functie in een schooladviesraad, voordat zij als zodanig worden be-

noemd, ook lid worden van de vereniging . En dat gebeurt dan niet vanuit de overweging dat een 

lidmaatschap ‘gewenst wordt door de betrokkenen’, maar vanuit de overweging dat een lidmaatschap 

van de vereniging vereist is om de betrokken functie te kunnen vervullen. 

2. In lijn met het vorige punt: er is een toenemend aantal leden dat het lidmaatschap van de vereniging 

via opzegging beëindigt. Na iedere nieuwsbrief komen er opzeggingen binnen. Zo bezien hebben de 

nieuwsbrieven alleen maar een averechts effect: zij zijn bedoeld om leden te informeren over hetgeen 

binnen de vereniging speelt en uiteindelijk vervullen zij de rol van ‘herinneringsindicator om het lid-

maatschap te beëindigen’. 

3. Het aantal leden dat de algemene vergaderingen bezoekt is minimaal. Van de ca. 390 leden die de 

vereniging nog telt, waren er op de laatstgehouden algemene vergadering 4 (vier) aanwezig (naast de 

leden die qualitate qua aanwezig waren zoals bestuursleden en directieleden). Dat is een score van iets 

meer dan 1 procent! 

4. Het feit dat de bevoegdheden van de algemene vergadering in de laatste jaren, door de governance-

wetgeving, zijn uitgehold (zie de paragraaf ‘invloed van governancewetgeving op de karakterschetsen’ 

hierboven). 

5. De oorspronkelijk beoogde democratische werking van de meerderheid in de algemene vergadering 

vertaalt zich, bij vergaderingen waarbij de opkomst minimaal is, gemakkelijk in de ‘heerschappij van 

een zeer kleine minderheid, die verstrekkende besluiten kan nemen.  Dat doet geen recht aan onder-

wijs, onderwijsbeleid en de manier waarop dat binnen de organisatie tot stand is gebracht. 

 

Proces van omvorming 

Wettelijk is het mogelijk om de rechtsvorm van een rechtspersoon te wijzigen (zonder die op te heffen of 

over te dragen).  

Daarvoor gelden regels uit het BW, maar ook regels uit de onderwijswetgeving – op het punt van mede-

zeggenschap. 

 

In het BW is de omzetting van een rechtspersoon geregeld in artikel 2 : 18. 

De procedure die daarbij in acht moet worden genomen is (geldend voor PCPO Krimpenerwaard): 

1. Er dient een omzettingsbesluit genomen te worden, met inachtneming van de vereisten die gelden bij 

een besluit tot statutenwijziging. Dat betekent dat er een oproeping moet worden gedaan aan de leden 

met de mededeling dat er een algemene vergadering wordt gehouden waar de (voorgenomen) omzet-

ting geagendeerd is.  Om een besluit te kunnen nemen moet twee derde deel van de leden aanwezig 

zijn. Als dat quorum niet aanwezig is, kan, een besluit worden genomen in een volgende algemene 
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vergadering die wordt gehouden binnen drie weken, doch niet binnen zeven dagen (art. 18 statuten). 

Als bijzondere voorwaarde geldt dat het besluit tot omzetting moet worden genomen met instemming 

van tenminste 9/10e van de uitgebrachte stemmen  (art. 18, 2e lid sub a BW). 

2. Er dient  een besluit tot statutenwijziging te worden genomen (overeenkomstig de procedure zoals 

genoemd in de statuten – daarbij geldt dus niet het 9/10e vereiste dat voor het omzettingsbesluit wel 

geldt. 

3. Er moet rechterlijke machtiging worden gevraagd voor de omzetting. Daarbij moet een notarieel ont-

werp van de akte van statutenwijziging worden overgelegd.  

4. Van het besluit tot statutenwijziging moet een notariële akte worden opgemaakt, waarbij expliciet 

wordt opgenomen dat de rechterlijke machtiging is verleend. 

5. De omzetting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 

Naast deze procedure uit het BW dient ook rekening te worden gehouden met de voorschriften in het kader 

van de medezeggenschap. De omzetting betreft hier om de ‘organisatie van de school’, zoals dat is be-

schreven in art. 11, 1e lid sub f van de Wet medezeggenschap op scholen. Daarvoor geldt (i.c.) een ad-

viesrecht van de GMR.  

 

Mogelijk geldt ook voor andere onderdelen een advies- of instemmingsrecht van de GMR of een geleding 

daarvan. Dat zal blijken bij het opzetten van de concept-statuten voor de stichting. Als daarin zaken gere-

geld worden (anders worden dan die nu zijn), die ook voorkomen in de WMS kan dat tot een inspraakrecht 

leiden. (Dat zal zich bijvoorbeeld voordoen als ook een keuze wordt gemaakt om het toezicht niet functio-

neel maar organiek van het bestuur te scheiden).  

 

Tijdpad 

Voor de uitvoering van het voornemen tot wijziging van de rechtsvorm heeft PCPO Krimpenerwaard een 

zorgvuldige procedure voor ogen, waarin alle stakeholders ‘worden meegenomen’. Dat tijdpad zal nader 

worden opgesteld. 
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