AMENDEMENTEN op de ontwerpstatuten VVO
Versie 02, 26 november 2018

A. Ondergetekende stelt de volgende amendementen op de ontwerp Statuten van de Verkrijgende
Vereniging (VVO) voor. Hij verzoekt het bestuur deze aan de leden door te zenden, hun opvatting daarover
te peilen indien en voorzover zij de ALV niet bezoeken, en tijdens de komende ALV op 30 november 2018
in stemming te brengen als richtinggevend voor het NVOR-bestuur bij de opstelling van nieuwe statuten.
B. Hij stelt hij de ALV voor om de leden van de tijdelijke adviescommissie bedoeld in punt 6 te benoemen,
zo (veel) mogelijk conform punt 10 hieronder.

1. Artikel 1, eerste lid, komt te luiden:
1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht. Afgekort: NVOR.
Toelichting:
Er is geen overtuigende reden om een ingeburgerde naam, de naam van de verkrijgende vereniging, te
wijziging. Het zal voorts gaan over het in Nederland geldende onderwijsrecht of ander recht indien relevant
voor Nederland.

2. Artikel 2 aan de doelen wordt toegevoegd als eerste twee doelen:
- het bevorderen van het recht op onderwijs, en de rechtsbescherming en de wetenschappelijke
ontwikkeling ervan;
- het volgen, becommentariëren en verbeteren van het onderwijsrecht en -beleid op lokaal, nationaal en
internationaal niveau;
Toelichting:
Behoeft geen nadere toelichting.

3. Artikel 3
a. Onder verlettering van de volgende onderdelen, vervalt onderdeel c,
b. In huidig onderdeel d vervalt: “en het uitbrengen van adviezen”.
c. De zinsnede “die tot het doel kunnen leiden” wordt gewijzigd in: "die kunnen bijdragen aan de
doelstellingen bedoeld in artikel 2, onderscheidenlijk de middelen bedoeld in dit artikel."
Toelichting:
a en b. Omdat dit middelen zeer ruim is geformuleerd en niet is ingekaderd en kan leiden tot
standpuntinname namens de Vereniging, is dit een kennelijke carte blanche van het bestuur of een lid
daarvan. Dat kan niet zijn zonder interne legitimatie via positieve besluitvorming dan wel sturing door de
ALV.
c. Behoeft geen toelichting

4. Artikel 7.
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
a. Het eerste lid komt als volgt te luiden:
1. Donateurs zijn zij die de vereniging financieel steunen.
b. Het derde lid komt te luiden:
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3. Donateurs hebben geen rechten of verplichtingen.
c. Er wordt een vierde lid toegevoegd:
4. Een donateur kan aan een donatie bepaalde voorwaarden verbinden. Het bestuur beslist of aan die
voorwaarden kan worden voldaan en beoordeelt of dat besluit ter goedkeuring of ter verantwoording aan
de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd.
d. Artikel 11 vervalt onder vernummering van de daarna volgende artikelen.
Toelichting:
Deze amendementen spreken voor zichzelf en behoeven op voorhand geen nadere toelichting.

5. Artikel 13 (huidig nummer)
a. Het eerste lid komt te luiden:
1. Ten behoeve van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging kan het bestuur kerngroepen
instellen. Het bestuur wijst de voorzitter van de kerngroep aan die de groep binnen de vereniging
vertegenwoordigt. Alvorens een kerngroep wordt ingesteld, vraagt het bestuur het advies van de
voorzitters van de in het vijfde lid genoemde kerngroepen.
b. Er wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:
5. Er is in ieder geval een kerngroep voor elk van de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs en wetenschap.
Toelichting.
Eerste lid: Het is van belang dat kerngroepen niet strikt aan de centrale leiband van het bestuur lopen “ter
ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het bestuur” maar de vrijheid hebben om naar bevind van
zaken te doen wat kan / wordt gevraagd.
Vijfde lid. Dit zijn de evidente vaste kernen die statutaire regeling en bestuurlijke verantwoordelijkheid
verdienen. Andere domeinen of onderwerpen zijn (al of niet deels) lateraal. Dit amendement omvat dat
niet, maar desgewenst kunnen (statutair) voor het vo en de bve-sector aparte kerngroepen worden
ingesteld. In dat geval moet het woordje “en” tussen ‘onderwijs’ en ‘middelbaar’ worden vervangen door
een komma.

Artikel 14 (huidig nummer) wordt als volgt gewijzigd
Artikel 14
1. De werkwijze van de kerngroep wordt door de kerngroep zelf bepaald en jaarlijks vastgelegd in een
regeling, met bijbehorend verslag over het lopende jaar en bijbehorende begroting voor het volgende jaar,
die ter goedkeuring aan het bestuur wordt voorgelegd en na goedkeuring ter kennisneming aan de
algemene ledenvergadering wordt gezonden.
2. Indien het bestuur de in het eerste lid bedoelde regeling niet goedkeurt, vindt overleg plaats tussen het
bestuur en de voorzitter van de kerngroep. Indien dit overleg naar hun beider oordeel niet tot gewenst
resultaat leidt, wordt de regeling ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
3. Een kerngroep is geen rechtspersoon. Zij kan de vereniging tegenover derden niet binden.
4. Ieder lid van de vereniging kan zich bij de kerngroep aanmelden als deelnemer aan bijeenkomsten van
die kerngroep.
Toelichting
Dit artikel is meer in overeenstemming met praktische vereisten, huidige werkwijzen en flexibele
operationalisering. Meer statutaire ‘regeling’ is niet nodig en kan alleen maar belemmerend werken.
Het concept “deelnemer” wordt niet nader gedefinieerd en geformaliseerd en laat ook toe dat niet-leden
worden toegelaten tot bijeenkomsten.
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De vraag of een (vaste) kerngroep een ‘orgaan’ van de vereniging, al lijkt dit erop en (b)lijkt (later)
misschien zelfs wenselijk, kan in het midden worden gelaten. Bij twijfel is mijn advies om de vaste
werkgroepen wel tot (niet rechtsbevoegd) orgaan te bestempelen.
6. Artikel 15 (huidig nummer):
a. Artikel 15, tweede lid, komt te luiden:
2. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en maximaal zeven leden; de algemene ledenvergadering bepaalt
het aantal. Bij wijze van overgang zal tot de volgende algemene ledenvergadering eind 2019, het aantal
bestuursleden gelijk zijn aan het totaal aantal bestuurders van de twee verenigingen die zijn opgegaan in
deze vereniging.
Het bestuur is samengesteld in een evenwichtige mix van wetenschap, rechtspraktijk en beleids- en
uitvoeringspraktijk en evenwichtig verdeeld over de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs,
beroepsonderwijs- en volwasseneneducatie en hoger onderwijs en wetenschap.
Zij kan alle wettige maatregelen nemen die zij nodig oordeelt in het belang van de vereniging. Zij is
verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.
b. Vervolgens wordt de (geel gemarkeerde) overgangsbepaling als eerste lid van een nieuw artikel
achteraan in de statuten ofwel in de fusieakte opgenomen,
c. tezamen met een tweede lid dat luidt:
2. De betrokken algemene ledenvergaderingen benoemen een tijdelijke "Advies en
begeleidingscommissie" van zes leden die de betrokken besturen gevraagd en ongevraagd met raad en
daad bijstaat bij de fusie en implementatie daarvan. Vier leden daarvan worden door de NVOR benoemd,
en twee door de VARO. Voor de kandidatuur van deze commissie voorziet het bestuur in een open
kandidaatstelling.
Toelichting:
De ALV dient bewust het aantal bestuursleden te bepalen (al gebeurt dat impliciet via
benoeming/verkiezing). De periode voor dat grote overgangsbestuur is onnodig veel te lang.
Het streven naar evenwichtige samenstelling van een ongedefinieerd “men” is te zwak en te onbepaald.
Een tijdelijk klankbord vanuit de ALV kan goede diensten bewijzen voor de structuur en de werking van de
nieuwe vereniging.

7. Artikel 16 (huidig nummer)
Aan artikel 16 worden twee leden toegevoegd:
3. Het bestuur brengt juridische of beleidsmatige adviezen en opvattingen namens de vereniging alleen uit
na positief advies van de meest betrokken kerngroep of kerngroepen. Het advies van een kerngroep
onderscheidenlijk het besluit van het algemeen bestuur kan inhouden dat eerst de algemene
ledenvergadering daarover besluit. Een in de vorige volzin bedoeld advies is bindend.
4. Alleen indien is voldaan aan het derde lid kan met adviezen of opvattingen worden gelobbyd in het
belang van het onderwijs als maatschappelijk goed tot algemeen nut.
Toelichting:
Checks and balances behoren voor de VVO tot het dna. Het kan niet zijn dat het bestuur op eigen doft,
standpunten van de vereniging ventileert zonder ruggenspraak met leden. Dat dit niet perse alle leden
moet aangaan, is ook niet altijd praktisch, kan in eerste instantie aan kerngroepen worden overgelaten.

8. Artikel 17 (huidig nummer)
Aan artikel 17 wordt een vierde lid toegevoegd:
4. Het bestuur waarborgt de onafhankelijkheid en het gezag van de vereniging en waakt tegen collusie en
belangenverstrengeling. Bestuursleden en kandidaat bestuursleden maken met het oog daarop hun
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functies en nevenfuncties bekend aan de leden van de vereniging. Het bestuur brengt over de in de eerste
volzin bedoelde borging jaarlijks verslag uit in een daartoe bestemde onderdeel van het jaarverslag
bedoeld in artikel 18. *
Toelichting:
Behoeft geen toelichting, maar is evident een uitdrukkelijk belang voor (het gezag van) deze vereniging.
(* 18 is het huidige artikelnummer)

9. Artikel 19 (huidig nummer).
a. In artikel 19 onderdeel b vervalt “(zijnde de voorzitter, secretaris en penningmeester)”
b. Aan artikel 19 wordt onderdeel d toegevoegd: d. vergaderingen van kerngroepen
Toelichting
Toevoeging b is al geregeld in artikel 15.
Toevoeging kerngroepen is evident in deze (gewenste) structuur.

10. Onder de nodige vernummering op de daarvoor beste plaats een artikel toe te voegen dat luidt:
Artikel xx Raad van advies
1. Er is een raad van advies van 6 leden die het bestuur en de algemene ledenvergadering gevraagd en
ongevraagd adviseert.
2. De voorzitters van de in artikel (13), vijfde lid, bedoelde kerngroepen zijn uit dien hoofde tevens lid van
de raad van advies. De overige drie leden worden door de algemene ledenvergadering benoemd.
3. De raad van advies bepaalt zijn eigen werkwijze.

Peter Kwikkers,
lid NVOR en voorzitter (werk-)groep Hogeronderwijsrecht
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