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Van Vereniging PCPO Krimpenerwaard naar Stichting PCPO Krimpenerwaard 

 

Huidige situatie 

PCPO Krimpenerwaard, de organisatie die de protestants-christelijke scholen in de Krimpenerwaard be-

stuurt, is een ‘vereniging’.  Iedereen die de grondslag en het doel van de vereniging onderschrijft en con-

tributie wil betalen, kan lid van de vereniging worden. Alle leden tezamen vormen de zogeheten ‘algemene 

vergadering’ van de vereniging. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Alle 

besluiten die niet door een ander orgaan binnen de vereniging worden genomen, worden genomen binnen 

de algemene vergadering.  

 

In de afgelopen jaren is de onderwijswetgeving op het punt van ‘besturen’ sterk gewijzigd. Iedere onder-

wijsorganisatie heeft de plicht om een naast een ‘uitvoerend bestuur’ een  ‘interne toezichthouder’ te be-

noemen. Die interne toezichthouder vervult een aantal wettelijke taken. 

Ook PCPO Krimpenerwaard heeft uiteraard een toezichthoudend orgaan – dat zijn de ‘toezichthoudende 

bestuursleden’. Bij PCPO Krimpenerwaard bestaat het uitvoerende bestuur uit één persoon: de directeur-

bestuurder. De overige bestuursleden hebben geen uitvoerende taak meer, maar dat zijn de toezichthou-

dende bestuursleden.  

 

Ontwikkelingen    

Als gevolg van deze wijziging van de onderwijswetgeving is de rol van de algemene vergadering sterk 

verkleind; met name op de belangrijkste bevoegdheden van de algemene vergadering, zoals de benoeming 

van de bestuurders en de vaststelling van de jaarstukken. Voor de benoeming van de bestuurders gelden 

nu ook in de wet vastgelegde criteria en procedures en de controle van de jaarstukken is een van de 

wettelijke taken van de interne toezichthouder.  

 

Ouders zijn zeer betrokken bij het onderwijs, maar die betrokkenheid richt zich vooral op de school waarop 

de eigen kinderen onderwijs ontvangen.  

Betrokkenheid van ouders bij de ‘centrale verenigingsorganisatie’ neemt af. Dat is zichtbaar in de daling 

van het aantal mensen dat zich als lid aanmeldt en ook  in het aantal leden dat het lidmaatschap opzegt 

(het ledental neemt al jaren achtereen af – nu tot ongeveer 390). Dat is ook zichtbaar in het aantal leden 

dat de algemene vergaderingen bezoekt (op de laatste algemene vergadering waren dat er vier). Dit laatste 

punt is ook van belang bij de waardering van de vereniging als ‘democratisch model’. Uitgangspunt bij de 

vereniging is dat de leden (verenigd in de algemene vergadering) de belangrijkste zeggenschap hebben, 

maar dat model functioneert alleen dan naar behoren als het merendeel van de leden ook van dat zeggen-

schapsrecht gebruik maakt. 

  

Alternatief 

Het bestuur is van mening dat die situatie een  goede reden vormt om de verenigingsvorm te verlaten en 

de vereniging om te zetten naar een andere rechtsvorm, namelijk die van de ‘stichting’. Ook landelijk 

tekent die trend zich af. Lag de verhouding vereniging – stichting binnen het PC-onderwijs in het verleden 

op 80 – 20%. Inmiddels is die verschoven naar 30 – 70%. 

In de hieronder staande tabel is zichtbaar wat de belangrijkste verschillen zijn tussen een vereniging en 

een stichting. 
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vereniging 

 

stichting 

wel leden geen leden 

bestuurd door bestuur bestuurd door bestuur 

gecontroleerd door 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 moeten zijn opge-

nomen 

algemene vergadering bevoegd tot statutenwijziging bestuur bevoegd tot statutenwijziging 

algemene vergadering bevoegd tot opheffing vereni-

ging 

bestuur bevoegd tot opheffing stichting 

 

De essentie is dat een stichting geen leden heeft en er dus ook geen algemene vergadering is die als 

hoogste orgaan, boven de interne toezichthouder, beslissingen kan nemen. In plaats daarvan  worden de 

beslissingen genomen op het niveau van bestuur en interne toezichthouder, uiteraard met inachtneming 

van alle regels op het punt van medezeggenschap. 

 

Het bestuur van PCPO Krimpenerwaard is van mening dat haar organisatie slagvaardiger wordt als die 

wordt omgezet naar een stichting, omdat er dan een bestuurslaag minder is. De kernwaarden van PCPO 

Krimpenerwaard, zoals die zijn vervat in grondslag en doelstelling, kunnen zodanig in de statuten van de 

stichting worden geborgd dat die ook naar de toekomst toe waardevast zullen zijn. De stichtingsvorm kan 

daarbij zodanig worden uitgewerkt dat de ouderbetrokkenheid bij de eigen school, bij een stichting, verge-

leken met een vereniging, in tact blijft (of wellicht zelfs wordt versterkt). Het bestuur hecht hier sterk aan 

en zal daarvoor in de reglementen van GMR en SAR waarborgen opnemen.  

 

Uitwerking op schoolniveau 

De omzetting van vereniging naar stichting zal geen gevolgen hoeven te hebben voor de scholen en de 

wijze waarop de scholen geleid worden. Ook als de vereniging een stichting is geworden behoudt de direc-

teur van de school de leiding over die school en blijft hij verantwoording verschuldigd aan de directeur-

bestuurder. Zoals hierboven al opgemerkt: ook de betrokkenheid van ouders hoeft hier niet onder te leiden. 

Verder kunnen de huidige schooladviesraden intact blijven en wordt en hun rol ook geformaliseerd in de 

statuten (en daarmee ook geborgd). Feitelijk zal er dan weinig veranderen voor de schooladviesraden, 

immers: een schooladviesraad adviseert en rapporteert niet aan de algemene vergadering, maar aan de 

schooldirectie en de directeur-bestuurder. En dat blijft zo. 

 

Procedure 

Omzetting van een vereniging naar een stichting is een juridisch proces, dat niet zozeer inhoudelijk complex 

is, maar wel complex wordt door de wettelijk verplichte procedures. 

Als eerste moet de algemene vergadering (met een 9/10e meerderheid) een besluit nemen waarmee de 

omzettingsprocedure kan beginnen. Daarna moeten er nieuwe statuten worden opgesteld voor de stichting 

en dat geheel moet worden vastgelegd in een notariële akte. Als die notariële akte er is moet goedkeuring 

van de rechter worden gevraagd. Als die goedkeuring ontvangen is kan (opnieuw door middel van een 

notariële akte) de omzetting daadwerkelijk plaatsvinden. Een proces dat zeker een aantal maanden in 

beslag zal nemen. 

 

Betrokkenen 

Bij de uitvoering van het omzettingsproces hebben een aantal organen een beslissingsrecht of een in-

spraakrecht. Op grond van de wet en de statuten heeft uiteindelijk de algemene vergadering als enige het 

recht om het besluit te nemen (of om te besluiten dit niet te doen). Uiteraard zal het bestuur (directeur-

bestuurder, maar ook de toezichthoudende bestuursleden) dit besluitvormingsproces aansturen en facili-

teren. Daarnaast is er een aantal organen dat een inspraakrecht heeft. De gemeenschappelijke medezeg-

genschapsraad heeft dat recht op basis van de wet, maar het bestuur van PCPO Krimpenerwaard is van 
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mening dat dit ook voor anderen moet gelden. Zo zal bij de omvorming ook de opvatting worden betrokken 

van de directies van de scholen en van de schooladviesraden. 

 

De hoop en de verwachting is dat het gehele proces in de loop van het schooljaar 2017 – 2018 kan worden 

uitgevoerd en afgerond. 
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