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Voorstel: 
Instemmen met de voorgestelde statutenwijziging van de Stichting Achterhoek 
VO. 
 
Achterhoek VO is een samenwerkingsbestuur voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en 
is in tot stand gekomen na een besturenfusie van Stichting COVOA en Stichting Orchidee 
Scholengroep. De huidige statuten van de Stichting Achterhoek VO zijn in 2010 vastgesteld 
(raadsbesluit 11 november 2010). Inmiddels zijn er ontwikkelingen die aanleiding geven om de 
statuten in beperkte mate aan te passen. In artikel 16, zevende lid onder c van de statuten is de 
bepaling opgenomen dat bij wijziging van de statuten voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
de gemeenteraden van Berkelland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen is vereist.  
 
De eerste reden voor een statutenwijziging is gelegen in een mogelijke uitbreiding van 
Achterhoek VO met een school van algemeen bijzondere richting. De Stichting Achterhoek 
VO geeft aan dat een tweede reden is dat het wenselijk is om te voorkomen dat in de 
krimpregio Achterhoek zich nieuwe onderwijsaanbieders vestigen die het leerlingenpotentieel 
voor de scholen van Achterhoek VO verder verdunnen waardoor het gevarieerde 
onderwijsaanbod dat Achterhoek VO biedt in gevaar komt.  
 
Aansluiting algemeen bijzondere school 
Stichting Achterhoek VO en het bestuur van de Stichting Samenwerkingsschool 
Praktijkonderwijs Oost Achterhoek in Winterswijk hebben de intentie om per 1 augustus 
2015 bestuurlijk te fuseren met het doel om de praktijkschool Pronova onder te brengen bij 
Stichting Achterhoek VO. 
Pronova profileert zich als samenwerkingsschool met een brede identiteit die letterlijk is 
overgenomen uit de wettelijke omschrijving van het openbaar onderwijs in artikel 42 van de 
Wet op het voorgezet onderwijs (Wvo). In wettelijke termen gaat het om een bijzondere 
school op algemeen bijzonder grondslag. In artikel 2, tweede lid van de huidige statuten van 
Achterhoek VO is niet voorzien in de overname en de instandhouding van algemeen 
bijzondere scholen, zoals de Praktijkschool Pronova. In artikel 2, tweede lid onder (a) van de 
huidige statuten van Achterhoek VO worden protestants-christelijke, katholieke en openbare 
scholen voor voortgezet onderwijs genoemd.  
 
Voorkomen vestiging van nieuwe scholen in de krimpregio Achterhoek 
Om een nieuwe school te kunnen stichten, moet worden aangetoond dat er voldoende 
potentiële vraag is waarin de al gevestigde scholen niet voorzien. Scholenstichting wordt vanuit 
denominatief oogpunt beoordeeld, men moet aantonen dat er geen bijzonder voortgezet 
onderwijs van een bepaalde richting is die aansluit bij de voorkeuren van leerlingen in het 
basisonderwijs. Om als krimpregio beter voorbereid te zijn, is het wenselijk om de grondslag 
van de Stichting Achterhoek VO te verbreden naar algemeen bijzonder, zodat de belangrijkste 
denominaties in huis zijn. Tevens wordt in de statuten de mogelijkheid geopend om meerdere 
denominaties aan een school te kunnen verbinden.  
 



Zie voor de tekst van de wijziging de bijlage bij het ‘Voorgenomen besluit tot statutenwijziging’.  
 
Op grond van artikel 53c zesde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs kan de gemeente-
raad de instemming slechts onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het 
bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. De statutenwijziging 
heeft geen betrekking op het openbaar onderwijs of op de positie van de gemeente ten 
opzichte van het openbaar onderwijs of de stichting.  
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