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GOVERNANCE

“NIEMAND ZIT HIER 
VOOR Z’N EIGEN 
BELANG”
Samenwerkingsverband VO Zuidoost 

Utrecht is een vereniging en heeft 

sinds twee jaar een vijf leden tellende 

onafhankelijke Raad van Toezicht. De 

voorzitter van de Raad van Toezicht, Arjen 

Jaarsma, is ook voorzitter van de Algemene 

Ledenvergadering (ALV). We praten over 

dit governancemodel met Jaarsma, met 

directeur-bestuurder Aline Pastoor en met 

Gijs van Lennep, lid van de ALV en tot voor 

kort intern lid van de Raad van Toezicht.

Het werkte eigenlijk prima: tot twee 

jaar geleden had de Algemene 

Ledenvergadering, het hoogste orgaan van 

samenwerkingsverband Zuidoost Utrecht, 

een onafhankelijke voorzitter, die tevens 

voorzitter was van het bestuur. De ALV 

hield intern toezicht op het bestuur. De 

inspectie was positief over het onafhankelijk 

voorzitterschap, maar miste onafhankelijkheid 

in het toezicht. “We hadden zelf geen last van 

dubbele petten of rolvermenging, dus de wens 

kwam niet van binnenuit,” vertelt Van Lennep. 

“Maar we vonden het wel belangrijk om de 

maatschappelijke factor meer te waarborgen 

en om onafhankelijke mensen bij het toezicht 

op ons samenwerkingsverband te betrekken. 

Ook hebben we in dat besluitvormingsproces 

meegewogen dat de directeur in een 

model met een onafhankelijke Raad van 

Toezicht zelfstandiger kan functioneren.”

OVERGANGSPERIODE

De Raad van Toezicht bestond aanvankelijk 

uit drie onafhankelijke leden, waaronder 

voorzitter Jaarsma, en twee interne leden, 

waarvan Van Lennep er één was. Inzet 

hiervan was om optimaal te profiteren van 

de opgebouwde interne know how en de 

overgang naar geheel onafhankelijk toezicht 

geleidelijk, in twee jaar tijd, te laten verlopen, 

vertelt Jaarsma. “Dat is inmiddels het geval: 

alle vijf de leden van de Raad van Toezicht 

zijn onafhankelijk. Als voorzitter heb ik die 

geleidelijke overgang als heel prettig ervaren. 

Dat gaf mij gelegenheid om volop vragen 

te stellen en om goed thuis te geraken in 

het samenwerkingsverband. Ook hebben 

we die overgangsfase benut om scherp 

te kijken naar de inhoudelijke profielen 

van de leden van de Raad van Toezicht: 

welke specialismen hebben we nodig?”

Die oriëntatie heeft geleid tot een Raad 

van Toezicht met een brede expertise. 

Naast Jaarsma, die een brede bestuurlijke 

achtergrond heeft, bestaat de raad uit een 

financiële expert, een specialist op het 

gebied van governance en samenwerking, 

iemand met een onderwijsinhoudelijk 

profiel en een juridisch onderwijsinhoudelijk 

expert. Allemaal mensen die los staan 

van de scholen en schoolbesturen 

van het samenwerkingsverband.GIJS VAN LENNEP
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HOOGSTE ORGAAN

Als het gaat om passend onderwijs en om 

de ondersteuning van leerlingen, zijn in de 

visie van samenwerkingsverband Zuidoost 

Utrecht de scholen in de lead. Daarom is er 

gekozen voor de verenigingsvorm, waarbij 

het eigenaarschap, nadrukkelijker dan bij 

een stichting, bij de schoolbesturen ligt. De 

Algemene Ledenvergadering is het hoogste 

orgaan van het samenwerkingsverband.

Met hetzelfde motief - versterking van het 

eigenaarschap van scholen/schoolbesturen 

- is er gekozen voor het schoolmodel: de 

middelen voor passend onderwijs worden 

verdeeld over de schoolbesturen, die 

grotendeels zelf bepalen hoe ze deze inzetten 

voor de ondersteuning van hun leerlingen. 

Voor directeur-bestuurder Pastoor werkt de 

combinatie van het schoolmodel en de huidige 

governancestructuur prettig. “De vorm en de 

rollen zijn helder. Nu is het zaak om de interne 

organisatie van het samenwerkingsverband 

hier verder op in te richten, zowel qua 

bezetting als structuur. We hebben in de 

afgelopen maanden al stappen gezet en gaan 

daar de komende maanden mee verder. Als je 

een nieuw governancemodel wilt doorvoeren, 

vergt dat zorgvuldigheid en dus tijd!”

DUBBELROL

Pastoor ervaart vooral meerwaarde 

van het huidige bestuursmodel. “Ik 

ben heel blij met de governance van 

ons samenwerkingsverband en met 

de onafhankelijkheid van de Raad van 

Toezicht. Ik kan altijd bij Arjen terecht om 

te sparren, iets te duiden of iets te delen. 

Als de instroom in het speciaal onderwijs 

bijvoorbeeld sterk zou toenemen, dan 

heeft dat financiële consequenties voor 

de schoolbesturen. Juist in zulk soort 

situaties, waarin het belang van scholen 

een rol speelt, is het ontzettend zinvol 

dat ik een onafhankelijke gesprekpartners 

heb. Ook werkt het voor mij heel goed 

dat Arjen tevens onafhankelijk voorzitter 

is van de ALV. Dat maakt het voor mij 

makkelijker om bepaalde zaken in de ALV te 

agenderen en met hem voor te bespreken.”

Waarom is er eigenlijk voor gekozen om de 

voorzitter van de Raad van Toezicht tevens 

te benoemen tot voorzitter van de Algemene 

Ledenvergadering? “Omdat we die twee 

gremia willen verbinden, om aansluiting te 

bewerkstelligen tussen het toezicht en de 

praktijk”, legt Van Lennep uit. “We willen 

voorkomen dat er twee parallelle werelden 

ontstaan, die los van elkaar functioneren.”

“De professionele distantie van de Raad van 

Toezicht is heel waardevol,” vult Jaarsma 

aan, “maar tegelijkertijd is ook de nabijheid 

van het toezicht belangrijk. Dat ik zowel 

onafhankelijk voorzitter ben van de RvT 

als van de ALV, maakt dat er verbinding 

is met de praktijk en dat helpt om de 

besluitvorming soepel te laten verlopen.”
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GEMEENSCHAPPELIJK BELANG

Het is tot op heden nooit gebeurd, maar 

de dubbele voorzittersrol zou ook spanning 

kunnen opleveren. “Er zijn onderwerpen 

waar zowel de RvT als de ALV iets te zeggen 

hebben,” zegt Jaarsma, “bijvoorbeeld 

de begroting, de jaarrekening en het 

toezichtkader. Op het moment dat Raad van 

Toezicht en Algemene Ledenvergadering 

het over zo’n onderwerp niet eens zijn of 

lijnrecht tegenover elkaar staan, zou je in 

een patstelling terecht kunnen komen.”

De gesprekspartners hebben er echter 

vertrouwen in dat ze eruit zullen komen als 

zoiets zich zou voordoen. Dat vertrouwen 

verwijst vooral naar het gemeenschappelijk 

belang van de verschillende gremia. “In 

wezen wil iedereen hetzelfde”, zegt Van 

Lennep. “En iedereen wil samenwerken 

om het gemeenschappelijke doel te 

bereiken. Niemand zit hier voor z’n 

eigen belang. Welk governancemodel 

je ook kiest, het staat of valt met goed 

samenwerken, afstemmen en overleggen.”

MEER INFORMATIE

Aline Pastoor

a.pastoor@swv-vo-zou.nl
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