
RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/31 

datum raadsvergadering : 25 juni 2020
onderwerp : Voordracht leden raad van toezicht Amstelwijs, 

stichting voor openbaar primair onderwijs
portefeuillehouder : M.C. van der Weele
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Samenvatting
Op 10 juli 2020 ontstaan vanwege het aflopen van de tweede zittingstermijn van twee van 
de leden van de raad van toezicht, mevrouw E. Van Hest en meneer J. Mens, twee 
vacatures in de raad van toezicht van Amstelwijs, stichting voor openbaar primair 
onderwijs. 
Voor de invulling van de vacature heeft Amstelwijs inmiddels een wervings- en 
selectieprocedure doorlopen en afgerond. De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw 
A. Van Berlo-van Keer en meneer M. Van den Heuvel aan de gemeenteraad voor te dragen 
tot benoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 
juli 2024.
Tevens loopt de eerste zittingstermijn van twee van de leden van de raad van toezicht per 
10 juli 2020 af. Beide leden, meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman, stellen zich 
graag beschikbaar voor een tweede zittingstermijn. De raad van toezicht heeft besloten 
meneer A. Poppelaars en mevrouw M. Meulman aan de gemeenteraad voor te dragen tot 
herbenoeming van leden van de raad van toezicht van Amstelwijs per 10 juli 2020 tot 10 
juli 2024.  

Wat is de juridische grondslag?
Op grond van artikel 23, vierde lid, Grondwet is de gemeente verplicht om te voorzien in 
voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. 
Op grond van artikel 11, lid 2 van de statuten van Amstelwijs worden de leden van de 
raad van toezicht benoemd door de gemeenteraad.

Wat is de voorgeschiedenis?
Per 1 januari 2007 is het bestuur van de openbare school voor basisonderwijs Jan 
Hekmanschool overgedragen aan Amstelwijs, stichting voor openbaar primair onderwijs. 
De bestuurlijke structuur van Amstelwijs is geprofessionaliseerd, resulterend in een 
transparante structuur, waarbij er een scheiding bestaat tussen de bestuurlijke en 
toezichthoudende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

Amstelwijs werkt sinds 10 juli 2012 met een raad van toezicht. Het uitgangspunt van een 
raad van toezicht is zelfstandigheid en autonomie. Er is bijvoorbeeld geen goedkeuring of 
instemming van de gemeenteraad vereist ten aanzien van de begroting en de 
jaarrekening. De gemeenteraad staat daarmee op een grotere afstand van het openbaar 
onderwijs. De plicht van de gemeenteraad om toezicht uit te oefenen blijft echter 
onverkort van kracht.  



Pagina 2 van 5

Op grond van wetgeving en de statuten van Amstelwijs heeft de gemeenteraad de 
volgende middelen om te sturen:
a. Verantwoording: Amstelwijs brengt jaarlijks openbaar verslag uit van haar 

werkzaamheden. Dit verslag gaat vergezeld van de rekening van het verslagjaar.
b. Ingrijpen bij ernstige taakverwaarlozing.
c. Benoeming van de leden van de raad van toezicht.
d. Wijziging van de statuten.
e. Beslissen over fusie, splitsing, opheffing en ontbinding.

Waarom dit raadsvoorstel?
Op 10 juli 2020 ontstaat volgens het rooster van aftreden (onderstaand) twee vacatures 
in de raad van toezicht van Amstelwijs, vanwege het aflopen van de tweede 
zittingstermijn van meneer J. Mens en mevrouw E. Van Hest. De leden zijn benoemd 
voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. 

Tevens loopt de eerste zittingstermijn van meneer A. Poppelaars en mevrouw M. 
Meulman op 10 juli 2020 af. 

De raad van toezicht van Amstelwijs bestaat uit maximaal vijf leden, die bij voorkeur 
woonachtig zijn in het voedingsgebied van de scholen. De huidige raad van toezicht 
wordt gevormd door:

 De heer J. Mens, woonachtig in Amsterdam;
 Mevrouw G.W.C.M. Van Hest, woonachtig in Amsterdam;
 De heer A.A.R.G. Poppelaars, voorzitter, woonachtig in Amsterdam;
 Mevrouw M. Meulman, woonachtig in Leiderdorp.
 Mevrouw A. Knuttel, woonachtig in Amsterdam. 

Rooster van aftreden raad van toezicht Amstelwijs
Naam 1e termijn 2e termijn
Dhr. J. Mens 10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2016 – 10 juli 2020
Mw. E. Van Hest 10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2016 – 10 juli 2020
Dhr. A. Poppelaars 10 juli 2016 – 10 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
Mw. M. Meulman 10 juli 2016 – 20 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
Mw. A. Knuttel 10 juli 2018 -  10 juli 2022 10 juli 2022 – 10 juli 2026

De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw Annik van Berlo-van Keer en meneer 
Matthijs van den Heuvel voor te dragen voor benoeming om deze vacatures te vervullen. 
In de wervingsprocedure (zie bijlage 4) wordt het wervings- en selectieproces 
omschreven, op pagina 1 staat het functieprofiel.

De raad van toezicht heeft besloten tot een verzoek tot herbenoeming van meneer. A. 
Poppelaars en mevrouw M. Meulman voor een tweede zittingstermijn van 10 juli 2020 tot 
10 juli 2024.

Wat gaan we doen?
Op 10 juli 2020 ontstaat volgens het rooster van aftreden (onderstaand) twee vacatures 
in de raad van toezicht van Amstelwijs, vanwege het aflopen van de tweede 
zittingstermijn van meneer J. Mens en mevrouw E. Van Hest. De leden zijn benoemd 
voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. 

Tevens lopen de eerste zittingstermijnen van meneer A. Poppelaars en mevrouw M. 
Meulman op 10 juli 2020 af. 
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De raad van toezicht van Amstelwijs bestaat uit maximaal vijf leden, die bij voorkeur 
woonachtig zijn in het voedingsgebied van de scholen. De huidige raad van toezicht 
wordt gevormd door:

 De heer J. Mens, woonachtig in Amsterdam;
 Mevrouw G.W.C.M. Van Hest, woonachtig in Amsterdam;
 De heer A.A.R.G. Poppelaars, voorzitter, woonachtig in Amsterdam;
 Mevrouw M. Meulman, woonachtig in Leiderdorp.
 Mevrouw A. Knuttel, woonachtig in Amsterdam. 

Rooster van aftreden raad van toezicht Amstelwijs
Naam 1e termijn 2e termijn
Dhr. J. Mens 10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2016 – 10 juli 2020
Mw. E. Van Hest 10 juli 2012 – 10 juli 2016 10 juli 2016 – 10 juli 2020
Dhr. A. Poppelaars 10 juli 2016 – 10 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
Mw. M. Meulman 10 juli 2016 – 20 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
Mw. A. Knuttel 10 juli 2018 -  10 juli 2022 10 juli 2022 – 10 juli 2026

De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw Annik van Berlo-van Keer en meneer 
Matthijs van den Heuvel voor te dragen voor benoeming om deze vacatures te vervullen. 
In de wervingsprocedure (bijlage 4) wordt het wervings- en selectieproces omschreven, 
op pagina 1 staat het functieprofiel.

De raad van toezicht heeft besloten tot een verzoek tot herbenoeming van meneer. A. 
Poppelaars en mevrouw M. Meulman voor een tweede zittingstermijn van 10 juli 2020 tot 
10 juli 2024.

Wat gaan we doen?

Benoeming twee nieuwe leden raad van toezicht 
De raad van toezicht heeft besloten om mevrouw Annik van Berlo-van Keer en meneer 
Matthijs van den Heuvel voor te dragen voor benoeming. Beide kandidaten voldoen aan 
het opgestelde functieprofiel. 

Motivatie voordracht kandidaten
De heer Van den Heuvel wordt voorgedragen namens de raad van toezicht. De heer Van 
den Heuvel heeft goede financiële kennis en ervaring met het lidmaatschap van een 
auditcommissie. Er is gericht gezocht naar beoogde leden die in het voedingsgebied van 
de scholen (Amstelveen of Ouder-Amstel) wonen. De heer Van den Heuvel woont in het 
voedingsgebied van de scholen (Amstelveen). 

Mevrouw Van Berlo-van Keer wordt voorgedragen namens de oudergeleding van de GMR. 
Mevrouw Van Berlo-van Keer heeft grote affiniteit met, passie voor en kennis van het 
onderwijs en onderwijsbeleid. Als toezichthouder heeft zij ervaring en weet goed wat de 
rol van toezicht inhoudt. Zij zal een kritische toezichthouder zijn op een manier die past 
in de raad van toezicht. Mevrouw Van Berlo-van Keer woont in de grensgemeente 
Aalsmeer; in deze gemeente wonen ook leerlingen die op de scholen van Amstelwijs 
zitten.  

Geadviseerd wordt om de voordrachten tot benoeming over te nemen. 



Pagina 4 van 5

Herbenoeming van twee leden raad van toezicht 
Tevens heeft de raad van toezicht besloten om meneer Ad Poppelaars en mevrouw 
Mariette Meulman voor een tweede zittingstermijn voor te dragen. Amstelwijs heeft mede 
hiertoe besloten om de inmiddels opgebouwde kennis en ervaring van meneer Poppelaars 
en mevrouw Meulman voor de organisatie te kunnen borgen. Mevrouw Meulman wordt 
voorgedragen namens de oudergeleding van de GMR. De heer Poppelaars wordt 
voorgedragen namens de raad van toezicht. 

Geadviseerd wordt om de voordracht tot herbenoeming over te nemen. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Niet van toepassing.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De voordracht tot (her)benoeming geniet volledige steun van de brede 
selectiecommissie, de oudergeleding van de GMR en de huidige raad van toezicht. Beide 
kandidaten voldoen aan het opgestelde functieprofiel. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
De (her-)benoeming van de nieuwe leden heeft geen gevolgen voor de 
gemeentebegroting. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
We informeren de raad van toezicht van Amstelwijs over uw besluit.

Wat is het vervolg?
Bij een positief besluit door de gemeenteraad worden mevrouw A. Van Berlo-van Keer en 
meneer M. Van den Heuvel met ingang van 10 juli 2020 benoemd tot lid van de raad van 
toezicht van Amstelwijs. Tevens gaat de tweede zittingstermijn in van mevrouw M. 
Meulman en meneer A. Poppelaars in de raad van toezicht per 10 juli 2020. 

De raad van toezicht wordt, bij een positief besluit van de gemeenteraad, per 10 juli 
2020 gevormd door:

 Mevrouw A. Van Berlo-van Keer, woonachtig in Aalsmeer;
 De heer M. Van den Heuvel, woonachtig in Amstelveen; 
 De heer A.A.R.G. Poppelaars, voorzitter, woonachtig in Amsterdam;
 Mevrouw M. Meulman, woonachtig in Leiderdorp;
 Mevrouw A. Knuttel, woonachtig in Amsterdam.

Het rooster van aftreden van de leden van de raad van toezicht van Amstelwijs ziet er als 
volgt uit:

Naam 1e termijn 2e termijn
Mw. A. Van Berlo-van Keer 10 juli 2020 – 10 juli 2024 10 juli 2024 – 10 juli 2028
Dhr. M. Van den Heuvel 10 juli 2020 – 10 juli 2024 10 juli 2020 – 10 juli 2028
Mw. A. Knuttel 10 juli 2018 – 10 juli 2022 10 juli 2022 – 10 juli 2026
Dhr. A. Poppelaars 10 juli 2016 – 10 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
Mw. M. Meulman 10 juli 2016 – 10 juli 2020 10 juli 2020 – 10 juli 2024
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Hoe monitoren en evalueren we?
Niet van toepassing.

Bijlagen:

1. Rooster van aftreden leden raad van toezicht;
2. Voordracht Amstelwijs M. Van den Heuvel en A. Van Berlo-van Keer;
3. Voordracht herbenoeming A. Poppelaars en M. Meulman; 
4. Wervingsprocedure raad van toezicht Amstelwijs; 
5 en 6. De cv’s van M. Van den Heuvel en A. Van Berlo-van Keer zijn versleuteld in te 
zien via Ibabs. 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
de secretaris,   de burgemeester,

  

L.J. Heijlman   J. Langenacker
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