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GOVERNANCE

ALS BETROKKEN 
BUITENSTAANDER 
TOEZICHT HOUDEN
De samenwerkende schoolbesturen van 

samenwerkingsverband Amstelronde - 

de ‘deelnemersraad’ genoemd - hebben 

gekozen voor een professionele directeur-

bestuurder die verantwoording aflegt aan 

een onafhankelijke, drie leden tellende Raad 

van Toezicht. Waarom kiest Amstelronde 

voor dit governancemodel? En wat zijn de 

bevindingen? Een gesprek met Jenny Looman, 

sinds maart 2020 directeur-bestuurder 

van Amstelronde, Hans Ploeg, voorzitter 

van de deelnemersraad1 en Simon Steen, 

vice-voorzitter van de Raad van Toezicht. 

Het is inmiddels een bekende valkuil: 

als het bestuur en toezicht van een 

samenwerkingsverband Passend 

onderwijs wordt uitgevoerd door 

aangesloten schoolbestuurders, is het 

lastig om belangen goed te scheiden. 

Deze bestuurders hebben dan immers 

twee petten op. Ze moeten niet alleen de 

belangen van het samenwerkingsverband 

behartigen, maar ook de belangen van hun 

eigen school/scholengroep. En dat kan 

wel eens schuren. “De samenwerkende 

besturen van Amstelronde zijn ervan 

overtuigd dat de kwaliteit van het bestuur 

verbetert als het samenwerkingsverband 

een professionele bestuurder en 

een onafhankelijke toezichthouder 

heeft”, zegt Ploeg. “Dan voorkom je 

belangenverstrengeling en rolvermenging.”

PERSPECTIEF VAN DE SAMENLEVING

En het model heeft meer voordelen, vindt 

Looman. Zo profiteert zij als bestuurder 

van het feit dat de Raad van Toezicht uit 

‘buitenstaanders’ bestaat. “Ik vind het 

belangrijk dat er kritisch met mij wordt 

meegedacht en meegekeken. Dat gebeurt 

natuurlijk in de deelnemersraad, maar 

ik vind het heel zinvol dat er daarnaast 

mensen zijn die wat meer afstand hebben 

én die dat vanuit een ander perspectief 

doen. Doordat de leden van onze Raad van 

Toezicht op verschillende beleidsterreinen en 

in verschillende maatschappelijke sectoren 

ervaring hebben, krijg ik inbreng en feedback 

vanuit verschillende perspectieven. Ik neem 

die inbreng mee in beleidsinitiatieven en 

ik ben ervan overtuigd dat dat het beleid 

rijker en sterker maakt. Dat je als bestuurder 

over een extra perspectief beschikt, vind 

ik echt een kracht van dit model.”

1 Hans Ploeg is directeur-bestuurder van Florente basisscholen
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Volgens Steen gaat het daarbij vooral 

om het perspectief van de samenleving. 

“Wij zijn als Raad van Toezicht een 

doorgeefluik van de samenleving. Omdat de 

samenleving de samenwerkingsverbanden 

faciliteert en er dus wat van verwacht, 

kijken wij als toezichthouders vanuit het 

perspectief van de samenleving naar 

het beleid en het functioneren van het 

samenwerkingsverband. We zien erop 

toe dat het samenwerkingsverband de 

verwachtingen vanuit de samenleving 

waarmaakt. Het is essentieel en waardevol 

dat wij die rol als onafhankelijke 

toezichthouder belangeloos kunnen 

vervullen, dat we niet zijn gebonden 

aan een van de betrokken partijen.”

HET COLLECTIEVE BELANG

Dat die onafhankelijkheid belangrijk 

is, staat volgens de gesprekspartners 

buiten kijf, maar het functioneren van 

het samenwerkingsverband is óók gebaat 

bij onderlinge afhankelijkheid, benadrukt 

Ploeg. “We geven als schoolbesturen 

vertrouwen aan de bestuurder en wij zijn 

sparringpartners in de beleidsontwikkeling 

van het samenwerkingsverband. Dat 

betekent dat je ook van elkaar afhankelijk 

bent: hoe informeer je elkaar? Komt 

iedereen de afspraken na? En hoe 

gedraag je je ten opzichte van elkaar? 

Juist die mix van onafhankelijkheid 

en afhankelijkheid maakt dat dit 

samenwerkingsverband goed functioneert.”

Looman bevestigt dat zij als bestuurder 

zowel afhankelijk is van de deelnemersraad 

als van de Raad van Toezicht. “We 

hebben elkaar allemaal nodig. Ik leg 

formeel verantwoording af aan de Raad 

van Toezicht, maar de raad is voor mij 

ook een klankbord. Het is mooi om te 

ervaren dat de schoolbesturen zich 

medeverantwoordelijk voelen voor het 

beleid en voor de uitvoering daarvan. 

Er is een grote mate van saamhorigheid 

in ons samenwerkingsverband. Het is 

belangrijk om dat te behouden, ook bij 

personeelswisselingen. Betrokkenheid en een 

goede communicatie zijn daarbij essentieel.”

“Ieder model staat of valt met de intenties 

waarmee mensen hun verantwoordelijkheid 

oppakken”, voegt Steen toe. “En dan zie 

ik inderdaad dat de deelnemersraad sterk 

is gericht op het collectieve belang.”

VERBINDING LEVEND HOUDEN

Dat de Raad van Toezicht bestaat uit 

mensen van ‘buiten’ brengt het risico met 

zich mee dat zij onvoldoende betrokken zijn 

bij het reilen en zeilen van de organisatie. 

Om goed toezicht te kunnen houden en 

een zinvolle gesprekspartner te kunnen 

zijn voor de bestuurder, is het immers 

belangrijk dat de toezichthouder weet 

wat er speelt. “Dat de Raad van Toezicht 

onafhankelijk is en op afstand staat, is 

functioneel,” zegt Looman, “maar het is 
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tegelijkertijd nodig dat er verbinding is met 

de andere gremia in de organisatie, en dat 

die verbinding ook levend wordt gehouden.”

Naast regelmatig contact met de bestuurder, 

bezoekt De Raad van Toezicht daarom een 

paar keer per jaar de deelnemersraad, 

gaat op werkbezoek bij scholen en 

organiseert ontmoetingen met de met de 

OPR en met de Raden van Toezicht van 

de scholen. “We hebben de ervaring dat 

mensen ons onbevangen te woord staan en 

ervaringen met ons delen”, vertelt Steen. 

“Ik denk dat dat makkelijker is doordat 

wij buitenstaanders zijn, maar dan wél 

betrokken buitenstaanders. Want het risico 

van dit model is dat je als Raad van Toezicht 

losgezongen van de praktijk toezicht houdt. 

Het is belangrijk om een goed evenwicht te 

vinden tussen afstand en betrokkenheid. Wij 

hebben ons toezichtkader bijvoorbeeld in 

overleg met de deelnemersraad opgesteld. 

Want hoe je toezicht houdt, moet waarde 

hebben voor de schoolbesturen.”

ROLDISCIPLINE

Een aandachtspunt bij het vinden van de 

balans tussen afstand en betrokkenheid, 

is volgens de gesprekspartners dat de 

toezichthouder nooit op de stoel van de 

bestuurder, de schoolbestuurder of de 

schooldirecteur gaat zitten. En dat geldt 

ook voor de andere gremia binnen het 

bestuursmodel. Het is met andere woorden 

belangrijk dat er sprake is van roldiscipline. 

Ploeg: “Dat wil zeggen dat de verschillende 

rollen duidelijk zijn omschreven en dat 

iedereen zijn eigen rol neemt. Maar ook is 

het belangrijk dat je elkaar gelegenheid 

geeft om je rol te nemen en dat je de ander 

erop aanspreekt als hij uit zijn rol valt of 

op de stoel van een ander gaat zitten. 

Voor welk governancemodel je ook kiest, 

het belangrijkste is dat je open met elkaar 

omgaat en altijd met elkaar in gesprek blijft.”

MEER INFORMATIE

Jenny Looman 

j.looman@amstelronde.nl
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