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VOORWOORD

Dat de governance van samenwerkingsverbanden passend onderwijs complex 

is, heeft te maken met verschillende aspecten, zoals de wettelijk vereiste 

scheiding van bestuur en intern toezicht en de verschillende bestuursmodellen 

waarvoor je als samenwerkingsverband kunt kiezen. Maar er zijn meer keuzes die 

samenwerkingsverbanden moeten maken als het gaat om de governance. Hoe 

vullen we de bestuurlijke rol in? Welke rol spelen de aangesloten schoolbesturen? 

Hoe gaan we om met het eigenaarschap? Kiezen we voor een geheel onafhankelijke 

Raad van Toezicht of alleen een onafhankelijke voorzitter van de RvT? 

Over deze en meer vragen zijn 

gesprekken gevoerd met bestuurders, 

directies en toezichthouders van 

samenwerkingsverbanden, die 

verschillende keuzes hebben gemaakt. 

Zij vertellen waaróm ze deze keuzes 

hebben gemaakt, hoe het gekozen 

bestuursmodel werkt in de praktijk en 

waar ze tegenaan lopen. De gesprekken 

kunnen andere samenwerkingsverbanden 

inspireren, bemoedigen, aan het denken 

zetten of helpen om keuzes te maken 

op het gebied van governance.

In deze Verrassend Passend special 

Governance komen achtereenvolgens 

de volgende samenwerkingsverbanden 

aan het woord:

•  Samenwerkingsverband 

vo Zuidoost Utrecht

•  Samenwerkingsverband Stromenland

•  Samenwerkingsverband 

Langstraat Heusden Altena

•  Samenwerkingsverband 

vo Gelderse Vallei

•  Samenwerkingsverband Amstelronde

•  Onderwijscollectief Voorne-

Putten Rozenburg

Veel leesplezier!

Hartelijke groet,

Mike Jolink

Programmaleider Steunpunt 

Passend Onderwijs
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1.

“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?”

GIJS VAN LENNEP

https://www.swv-vo-zou.nl
https://www.swv-vo-zou.nl


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.

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 gesprekspartner 

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 
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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.”

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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GOVERNANCE

2.

ONAFHANKEL!KHEID
DIENT ALGEMEEN 
BELANG VAN PASSEND 
ONDERW!S

In 2017 koos samenwerkingsverband 

Stromenland voor een onafhankelijke 

toezichthouder. Daarnaast zijn er een 

bestuurder, een OPR en een deelnemersraad. 

Hoe functioneert dit governancemodel? Wat is 

de meerwaarde en wat zijn de risico’s van een 

onafhankelijke Raad van Toezicht? Daarover 

praten Jan Wiegers, vanaf het begin voorzitter 

van de Raad van Toezicht, Bas Wesseldijk, 

bestuurder van samenwerkingsverband 

Stromenland, en Muriel van Bergen, 

voorzitter van de deelnemersraad.

Wesseldijk is als bestuurder de spin in het 

web. Zes keer per jaar bespreekt hij in de 

deelnemersraad beleidsontwikkelingen, 

beleidsvoornemens en relevante stukken, 

zoals het ondersteuningsplan, het jaarplan 

en de begroting. De deelnemersraad 

geeft advies en heeft op bepaalde 

beleidsdocumenten instemmingsrecht. 

Vervolgens legt Wesseldijk het beleid 

of document ter goedkeuring voor aan 

de Raad van Toezicht, waarna hij het als 

bestuurder vaststelt. “Omdat ik draagvlak 

in de deelnemersraad belangrijk vind, 

doe ik ook veel aan de voorkant. Dan 

weet ik hoe gevoelig zaken liggen en 

wat de denkrichting is, en word ik in 

de deelnemersraad niet verrast.”

ONAFHANKELIJKHEID

De gesprekspartners zijn het erover eens 

dat de meerwaarde van het gekozen 

governancemodel in de eerste plaats zit 

in de onafhankelijkheid van het toezicht. 

Wiegers en Wesseldijk hebben ook ervaring 

in samenwerkingsverbanden waar zowel 

bestuur als toezicht worden uitgevoerd 

door deelnemende schoolbesturen. “Dan 

heb je als bestuurder een dubbele pet”, 

zegt Wiegers. “Want naast het belang van 

het samenwerkingsverband, heb je dan 

ook te maken met het belang van je eigen 

schoolbestuur. Daar is in ons model geen 

sprake van, omdat wij als Raad van Toezicht 

echt onafhankelijk zijn en zelf geen ander 

belang hebben te behartigen dan het 

algemene belang van passend onderwijs.”

MURIEL VAN BERGEN
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Ook Wesseldijk ziet dat voordeel, al is het 

volgens hem niet per definitie zo dat het 

dubbele belang van schoolbestuurders ertoe 

leidt dat belangen door elkaar heen gaan 

lopen. Dat is afhankelijk van de personen, is 

zijn ervaring. Als bestuurder van een ander 

samenwerkingsverband heeft hij ervaren dat 

schoolbestuurders de belangen prima wisten 

te scheiden en het algemeen belang voorop 

stelden. “Dat werkte daar, met die personen, 

heel goed”, vertelt hij. “Maar je moet dan 

als bestuurder wél alert zijn op dubbele 

petten. Zeker als belangen onder druk komen 

te staan, is een model waarin bestuur en 

toezicht uit elkaar zijn getrokken zuiverder.”

“Het functioneren van een governancemodel 

mag niet afhankelijk zijn van personen”, 

vindt Van Bergen. “Ik ben tevreden over 

ons model, omdat dat niet het geval is. 

De leden van de deelnemersraad hebben 

geen dubbele belangen en hebben allemaal 

dezelfde positie. Het is gelijkwaardig, zuiver 

en transparant; dat werkt erg prettig.”

KENNIS VAN PASSEND ONDERWIJS

Een andere meerwaarde van een 

onafhankelijke Raad van Toezicht is dat 

het samenwerkingsverband daarmee de 

mogelijkheid heeft om een brede expertise, 

kwaliteit in huis te halen. “Er is in onze Raad 

van Toezicht een mix van deskundigheden 

aanwezig”, vertelt Wiegers, die zelf als 

voorzitter veel bestuurlijke ervaring heeft. 

“We hebben een oud-onderwijsinspecteur, 

een docent/onderzoeker werkzaam bij 

Fontys Hogescholen en de Radboud 

Universiteit, die deskundig is op het 

gebied van passend onderwijs, een oud-

bestuurder uit het basisonderwijs en een 

registeraccountant. Dat we beschikken 

over zoveel deskundigheid vind ik echt 

een toegevoegde waarde van dit model, 

want als schoolbesturen toezicht houden, 

heb je die brede expertise niet.”

Wesseldijk wijst erop dat het tevens van 

belang is dat leden van de Raad van 

Toezicht kennis hebben van passend 

onderwijs, op de hoogte zijn van wat er 

speelt en weten hoe de hazen lopen. 

“De inbreng van een buitenstaander kan 

zeer verfrissend zijn, maar de structuur, 

organisatie en regelgeving van passend 

onderwijs zijn best ingewikkeld. Als je geen 

onderwijsachtergrond hebt of helemaal 

geen kennis hebt van passend onderwijs, 

wordt het lastig om toezicht te houden 

op een samenwerkingsverband. Het risico 

bestaat dan bijvoorbeeld dat de Raad 

van Toezicht onmogelijke eisen stelt aan 

de schoolbesturen. Dan komt ook de 

bestuurder van het samenwerkingsverband 

in de knel, want die zit er tussenin.”

“Het is belangrijk dat je begrip hebt voor 

elkaars rol”, voegt Wiegers toe, “Maar 

ook dat je de ander gelegenheid geeft 

om zijn rol te nemen. Dat betekent onder 

meer dat je als Raad van Toezicht goed 

weet wat de rol van de ander inhoudt en 

dat je begrijpt wat wel en niet kan.”
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EEN EXTRA LAAG

Daarom is het is belangrijk dat de Raad 

van Toezicht actief en regelmatig contact 

onderhoudt met de deelnemersraad 

en zich niet alleen door de bestuurder, 

maar ook door de deelnemersraad laat 

informeren, vindt Van Bergen. “De Raad 

van Toezicht staat op afstand, maar moet 

wel betrokken zijn op de inhoud en de 

praktijk. Als het toezicht te ver afstaat van 

de praktijk, kan er geen sprake zijn van 

betrokkenheid. Gelukkig ervaren wij als 

deelnemersraad die betrokkenheid wel. 

Er is twee keer per jaar een gezamenlijk 

moment, waaronder een vergadering, 

en dat is wat ons betreft voldoende.”

Een ander risico dat dit model met zich 

meebrengt is bureaucratie. Doordat er een 

onafhankelijk toezichthoudend orgaan, een 

extra laag, aan de organisatie is toegevoegd, 

zijn er meer afspraken en procedures nodig 

en meer overleg. “Hoe meer lagen er in een 

organisatie zijn, hoe groter het risico is dat 

er iets fout gaat”, zegt Wiegers. “Daarin 

is de rol van de bestuurder belangrijk. 

Hij moet ervoor zorgen dat alle gremia 

goed met elkaar verbonden blijven.”

SLAGVAARDIG

En dat betekent in de praktijk dat Wesseldijk 

als bestuurder veel tijd besteedt aan overleg. 

“Door die extra besluitvormingslaag, komen 

er vijf a zes vergaderingen met de Raad 

van Toezicht bij, waar ik in feite dezelfde 

stukken bespreek als in de deelnemersraad. 

Maar het betekent ook dat je als bestuurder 

slagvaardig moet zijn. Want als er zoveel 

mensen meepraten over het beleid, bestaat 

het risico dat je te weinig of te laat stappen 

zet. Daar moet je als bestuurder alert op 

zijn. Maar ik zie toch vooral de winst van die 

extra besluitvormingslaag, want zeker op de 

cruciale momenten heeft het grote waarde 

dat er een onafhankelijk orgaan is dat 

besluiten neemt die in dienst staan van het 

algemene belang van passend onderwijs.” 

MEER INFORMATIE

Muriel van Bergen

muriel.vanbergen@spog.nl
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3.

VANUIT JE EIGEN ROL 
B!DRAGEN AAN HET 
GEZAMENL!KE DOEL

Als het gaat om de governance van 

samenwerkingsverbanden Passend onderwijs, 

kunnen we Samenwerkingsverband 

Langstraat Heusden Altena met recht 

een voorloper noemen. Toen in 2014 de 

Wet Passend onderwijs inging, koos dit 

samenwerkingsverband er meteen en als 

eerste voor om een onafhankelijke Raad van 

Toezicht aan te stellen. André Hengeveld, 

vanaf het begin voorzitter van de Raad van 

Toezicht, Robert Venema, voorzitter van de 

deelnemersraad, en directeur-bestuurder Jos 

van der Pluijm, vertellen over de ervaringen.

Met de start van Passend onderwijs in 2014 

werd overal in het land volop gediscussieerd 

over de bestuurlijke inrichting van 

samenwerkingsverbanden en de positie 

van de betrokken schoolbesturen. Zo ook 

in samenwerkingsverband Langstraat 

Heusden Altena (LHA), waar dit gesprek 

al in 2013 was begonnen. Waar de meeste 

samenwerkingsverbanden het bestuur en 

toezicht bij de schoolbesturen belegden, 

koos samenwerkingsverband LHA voor 

een onafhankelijke toezichthouder.

VERSCHILLENDE EXPERTISES

“We wilden de ‘gedwongen’ samenwerking 

- en ik bedoel dat niet negatief - zo 

zuiver mogelijk organiseren, en dubbele 

petten en rolverwarring voorkomen”, 

vertelt Venema. “Er participeren in ons 

samenwerkingsverband hele grote spelers, 

éénpitters en van alles ertussenin, dus we 

wilden het ook zodanig inrichten dat de 

grotere spelers niet teveel invloed zouden 

krijgen. Daarom is er gekozen voor een 

onafhankelijke Raad van Toezicht, met vijf 

externe leden die niet zijn verbonden met 

de deelnemende scholen en besturen.”

De Raad van Toezicht heeft een brede 

expertise in huis, vertelt RvT-voorzitter 

Hengeveld. “We hebben in de raad expertise 

op het gebied van onderwijs, jeugdhulp en 

zorg, maar ook kennis van financiën, ict 

en organisatievraagstukken. Die diversiteit 

is belangrijk, omdat de doelstellingen van 

passend onderwijs de grenzen van het 

onderwijs overschrijden. Wij hebben als 

Raad van Toezicht de maatschappelijke 

opdracht om erop toe te zien dat het 

samenwerkingsverband die doelen realiseert. 

Daar kun je verschillende bestuursmodellen 

voor inrichten, maar ik ben er inmiddels van 

https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/po/
https://www.samenwerkingsverbandlha.nl/po/


overtuigd dat ons huidige model de meeste 

waarborgen biedt om die maatschappelijke 

opdracht goed uit te voeren.”

TWEE RADEN VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is de werkgever 

van Van der Pluijm, de directeur-

bestuurder die een groot mandaat heeft 

om bestuurlijke besluiten te nemen. 

Dat doet hij in goed overleg met de 

deelnemersraad van schoolbesturen die, 

naast een adviserende rol, instemmingsrecht 

heeft op het ondersteuningsplan, de 

meerjarenbegroting en de jaarbegroting. 

Maar ook met de Ondersteuningsplanraad, 

die in dit samenwerkingsverband niet 

alleen instemmingsrecht heeft op 

het ondersteuningsplan (zoals de wet 

voorschrijft), maar ook op de begroting, 

heeft Van der Pluijm regelmatig overleg.

Samenwerkingsverband LHA kiest ervoor 

om de middelen voor passend onderwijs 

grotendeels over te hevelen naar de 

schoolbesturen, die de verantwoordelijkheid 

hebben om de middelen naar eigen 

goeddunken te besteden (het zogenoemde 

‘schoolmodel’). Als het gaat om de 

verantwoording, brengt dat een bijzondere 

situatie met zich mee. “De schoolbesturen 

leggen verantwoording af aan hun eigen 

Raden van Toezicht,” licht Hengeveld toe, 

“maar omdat wij als Raad van Toezicht 

van het samenwerkingsverband toezicht 

houden op de besteding van de middelen 

van passend onderwijs, hebben wij ook 

gegevens nodig van de schoolbesturen. Dat 

betekent dus dat schoolbesturen te maken 

hebben met én hun eigen Raad van Toezicht 

én met ons. Dat kan spanning met zich 

meebrengen. Ik vind dat we in dat proces van 

verantwoording nog stappen kunnen maken.”

VERBINDINGEN

Het samenwerkingsverband heeft onlangs 

een extern evaluatieonderzoek laten 

uitvoeren naar het functioneren van en 

het samenspel tussen de verschillende 

bestuurlijke gremia. Een van de conclusies 

was dat het belangrijk is dat er goede 

onderlinge verbindingen zijn tussen de 

Raad van Toezicht, de directeur-bestuurder, 

de deelnemersraad en de OPR, vertelt 

Van der Pluijm. “Daarmee voorkom je niet 

alleen dat deze partijen functioneren als 

separate, van elkaar losgezongen entiteiten, 

maar ook dat ik als directeur-bestuurder, 

als spin in het web, de enige ben die de 

verschillende gremia informeert. Dat 

is niet gewenst, omdat de betrokkenen 

dan eenzijdig worden geïnformeerd. 

Daarom besteden we veel aandacht aan 

informatievoorziening - wie informeert wie - 

en aan de verbinding tussen de verschillende 

gremia binnen het samenwerkingsverband.”
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OP PAD

Zo haalt Hengeveld, die als voorzitter 

van de Raad van Toezicht regelmatig 

wordt bijgepraat door Van der Pluijm, ook 

informatie op bij de (voorzitter van de) 

deelnemersraad en bij de OPR. “Je proeft 

pas echt goed wat er speelt als je op pad 

gaat, mensen spreekt, scholen bezoekt en 

vergaderingen bijwoont. Dan krijg je als Raad 

van Toezicht een goed beeld van de wijze 

waarop de gezamenlijke maatschappelijke 

opdracht in het samenwerkingsverband 

wordt uitgevoerd, wat er goed gaat 

en waar zwakke plekken zitten.”

Voorwaarde hiervoor is dat er sprake is 

van openheid en vertrouwen, voegt Van 

der Pluijm toe. “Als dat ontbreekt, zou 

ik het als bestuurder bijvoorbeeld als 

bedreigend kunnen ervaren dat de Raad 

van Toezicht zich buiten mij om laat 

informeren door de verschillende partijen. 

Maar ik ervaar dat juist als krachtig. Dat 

komt doordat die openheid binnen ons 

samenwerkingsverband in toenemende mate 

gepaard gaat met het vertrouwen dat de 

informatie leidt tot leren en verbeteren.”

BIJ ELKAAR IN DE KEUKEN KIJKEN

Dat bevestigt Venema, die deze open 

houding ook steeds meer terugziet bij 

schoolbesturen. “Wij voeren bijvoorbeeld 

bestuurlijke audits uit”, vertelt hij. 

“Schoolbesturen kijken bij elkaar in de 

keuken en laten elkaar zien hoe ze werken 

aan het gezamenlijke doel van passend 

onderwijs. Dat vind ik een groot goed, 

omdat besturen op deze manier van 

elkaar leren. En dat komt de kwaliteit 

van passend onderwijs ten goede.”

Naast die cultuur van openheid en 

vertrouwen, is het van belang dat het 

samenwerkingsverband een goede juridische 

structuur heeft en dat de verschillende 

rollen helder zijn omschreven, vinden de 

gesprekspartners. Van der Pluijm: “Geen 

enkel bestuursmodel is zaligmakend, want 

uit de evaluatie van passend onderwijs bleek 

dat de governance niet veel invloed heeft 

op de effecten van passend onderwijs. Maar 

wij zien wel dat het effectief is dat de rollen 

duidelijk zijn, omdat iedereen dan vanuit zijn 

eigen rol kan bijdragen aan de gezamenlijke 

opdracht van passend onderwijs.”

MEER INFORMATIE

Jos van der Pluijm 

jvanderpluijm@samenwerkingsverbandLHA.nl
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GOVERNANCE

4.

ONAFHANKEL!KE 
VOORZITTER: LOS VAN 
SCHOOLBELANGEN

Tot september 2020 waren de zes vo-

schoolbesturen van samenwerkingsverband 

vo Gelderse Vallei zowel bestuurder 

als toezichthouder van hun 

samenwerkingsverband. Nu heeft de Raad 

van Toezicht een onafhankelijke voorzitter en 

ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij 

de directeur-bestuurder. Waarom is daartoe 

besloten? En hoe functioneert het huidige 

governancemodel? Everlyn van den Brink, 

Aldert Hoksbergen en Mark Dees vertellen 

erover. Van den Brink is directeur-bestuurder, 

Hoksbergen is onafhankelijk voorzitter van 

de Raad van Toezicht en Mark Dees is als 

directeur-bestuurder van het Pallas Athene 

College lid van de Raad van Toezicht.

Nog altijd hebben alle aangesloten 

schoolbesturen een zetel in de Raad van 

Toezicht, maar er is met ingang van 1 

september 2020 wel het een en ander 

veranderd in het governancemodel van 

samenwerkingsverband Gelderse Vallei: 

de Raad van Toezicht heeft nu een 

onafhankelijke voorzitter en de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid ligt niet meer bij de 

schoolbesturen, maar bij de directeur-

bestuurder van het samenwerkingsverband.

BELANGENVERSTRENGELING

Hoewel de samenwerkende partners 

tevreden waren over de manier van werken, 

ging het soms toch een beetje wringen: 

de aangesloten schoolbesturen waren, 

naast bestuurder van hun eigen school, 

én bestuurder én toezichthouder van het 

samenwerkingsverband. Men was zich 

ervan bewust dat deze ‘meerdere-petten-

constructie’ het risico van rolverwarring en 

belangenverstrengeling met zich meebrengt.

Daarom besloot men om met ondersteuning 

van een externe deskundige op zoek te gaan 

naar een model waarin meer objectiviteit 

en onafhankelijkheid is ingebouwd. Dat 

resulteerde in de aanstelling van Hoksbergen 

als onafhankelijk voorzitter van de Raad 

van Toezicht “Ik sta los van schoolbelangen 

en kan de leden van de Raad van Toezicht 

met enige afstand bij de les houden.”

“Dat werkt heel prettig”, vindt Dees. “Als 

schoolbestuurders ontmoeten we elkaar 

aan veel verschillende tafels, onder 

meer in de Raad van Toezicht van het 

samenwerkingsverband. Het is heel goed dat 

er daar iemand is die de agenda bewaakt en 

die ons wijst op belangen en rolvastheid.”

MARK DEES
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DIRECTEURENCOLLECTIEF

Daarnaast hebben de schoolbesturen, 

die voorheen zelf het bestuur van het 

samenwerkingsverband vormden, 

de directeur-bestuurder van het 

samenwerkingsverband bestuurlijk 

mandaat gegeven. Van den Brink bestuurt 

het samenwerkingsverband en legt 

beleidsvoorstellen ter advisering voor aan 

het directeurencollectief, dat een belangrijke 

plaats inneemt in het bestuursmodel 

van dit samenwerkingsverband.

Het directeurencollectief bestaat uit de 

schoolleiders van alle aangesloten scholen 

en adviseert de bestuurder. “Als het om 

inhoudelijke zaken gaat, is dat advies bindend”, 

vertelt Van den Brink. “Als bestuurder leg ik 

verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Inhoudelijke onderwerpen bespreek ik altijd 

eerst in het directeurencollectief en leg ik 

alleen ter goedkeuring voor aan de Raad van 

Toezicht als het directeurencollectief een 

positief advies heeft gegeven. Zo is het ook 

vastgelegd in ons governance-handboek en 

in het bevoegdheidskader van de directeur-

bestuurder: de Raad van Toezicht mag geen 

goedkeuring geven aan een besluit, zonder 

positief advies van het directeurencollectief. 

Er zit hierin ook een uitdaging, want we 

vragen van het directeurencollectief om te 

adviseren in het gezamenlijke belang, terwijl 

dit soms conflicteert met het belang van de 

eigen school. Het vergt van hen soms durf 

om voor het gezamenlijke belang te gaan.”

EIGENAARSCHAP

Dat ervoor is gekozen om alleen een 

onafhankelijke voorzitter aan te stellen 

en niet een geheel onafhankelijke Raad 

van Toezicht, heeft vooral te maken met 

eigenaarschap, legt Van den Brink uit. 

“De scholen hebben de gezamenlijke 

verantwoordelijkheid om de wettelijke 

opdracht van passend onderwijs uit te 

voeren. Ze hebben allemaal een zorgplicht en 

zijn dus eigenaar van die wettelijke opdracht. 

Daarom hechten we zoveel waarde aan het 

advies van het directeurencollectief. Een 

onafhankelijke Raad van Toezicht staat toch 

wat verder van die opdracht af, heeft een 

andere betrokkenheid. Daarom is ervoor 

gekozen om alleen een onafhankelijke 

voorzitter aan te stellen. De andere 

toezichthouders zijn schoolbestuurders van 

de scholen. Inzet is dat je het eigenaarschap 

behoudt, maar wel onafhankelijkheid inbouwt 

en belangenverstrengeling minimaliseert. 

Dan is dit een logische eerste stap.”

MANTEL DER LIEFDE

Voor Hoksbergen is ‘de dubbele pet’ van zijn 

medetoezichthouders dus een belangrijk 

aandachtspunt. “In het begin was het lastig 

om daar zicht op te krijgen, omdat ik de 

mensen en de organisatie nog niet goed 

kende. Mede door corona kostte dat meer 

tijd dan ik had verwacht. Maar inmiddels 

kan ik de rol van onafhankelijk voorzitter 
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goed vervullen. Die rol vereist enige 

alertheid, want het gebeurt regelmatig 

dat meerdere belangen een rol spelen. 

Doordat de sfeer zeer plezierig is - de 

schoolbestuurders die in de Raad van 

Toezicht zitten kennen elkaar al lang - 

kunnen we dat gesprek in alle openheid 

voeren. Dat is prettig én belangrijk.”

Die goede onderlinge verhoudingen brengen 

ook een risico met zich mee, vindt Dees. 

“Omdat we al zo lang en goed met elkaar 

optrekken, kan de mantel der liefde een 

rol spelen, waardoor je elkaar niet zo 

gemakkelijk aanspreekt of confronteert. 

Ook dan is de onafhankelijkheid van 

de voorzitter van grote waarde. Maar 

ook: je hebt als schoolbestuurder een 

andere rol dan als toezichthouder. Het 

helpt om die rollen goed te vervullen 

als er iemand is die dat bewaakt.”

“Naast aandacht voor de zachte kant – 

rolvastheid, betrokkenheid, eigenaarschap 

– vraagt ook de harde kant aandacht”, 

voegt Hoksbergen toe. “Het is essentieel 

dat je alles juridisch heel goed vastlegt.”

DOORONTWIKKELING

Naast belangen en rollen, brengt dit 

bestuursmodel volgens Van den Brink nog 

een ander aandachtspunt met zich mee. “De 

opdracht van passend onderwijs vereist dat 

je als samenwerkingsverband functioneert 

als een goede netwerkorganisatie, die zich 

ook uitstrekt buiten het onderwijs. Het 

onderwijs kan het immers niet alleen. Je hebt 

dus binnen je organisatie een diversiteit aan 

kennis nodig om de wettelijke opdracht goed 

uit te kunnen voeren. De leden van onze 

Raad van Toezicht hebben veel kennis, maar 

het zijn allemaal onderwijsprofessionals. Het 

zou mooi zijn als in de toezichthoudende 

rol ook kennis en expertise op het gebied 

van jeugdhulp wordt ingebouwd.”

Binnenkort gaat de Raad van Toezicht van 

het samenwerkingsverband een zelfevaluatie 

uitvoeren, vertelt Hoksbergen. “Dan zullen 

we al die punten onder de loep nemen. We 

zijn op dit moment content met dit model, 

maar we staan open voor doorontwikkeling.”

MEER INFORMATIE

Everlyn van den Brink

e.vandenbrink@swvgeldersevallei.nl

25

mailto:e.vandenbrink%40swvgeldersevallei.nl?subject=


26

JENNY LOOMAN HANS PLOEG SIMON STEEN

26



GOVERNANCE

5.

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 

1 Hans Ploeg is directeur-bestuurder van Florente basisscholen
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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.”

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 
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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 

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 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 de 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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GOVERNANCE

6.

ONAFHANKEL!K 
TOEZICHT HOUDEN 
EN BELANGELOOS 
SPARRINGPARTNER Z!N

Sinds augustus 2021 vormen de 

samenwerkingsverbanden Voorne-Putten 

Rozenburg (vo) en Kindkracht (po) samen 

het Onderwijscollectief Voorne-Putten 

Rozenburg. Er zijn twee deelnemersraden en 

twee managers (po en vo), één bestuurder en 

één vijf leden tellende onafhankelijke Raad 

van Toezicht. Dit bestuursmodel werkt goed, 

vertellen Maarten Groeneveld (voorzitter 

van de PO-deelnemersraad), Dennis Gerits 

(bestuurder) en Ruud Pet (voorzitter van de 

Raad van Toezicht), die alle drie ook ervaring 

hebben met andere governancemodellen.

Zo was Groeneveld voorheen voorzitter van 

het bestuur van samenwerkingsverband 

Kindkracht, dat toen werkte volgens het 

bestuur-directiemodel, waarin het bestuur 

vooral toezichthoudende taken had en de 

bestuurlijke taken mandateerde aan de 

directeur. Dat leverde een aantal knelpunten 

op, vertelt hij. “Allereerst was het beperkend 

dat het toezichthoudend bestuur uitsluitend 

bestond uit mensen uit het onderwijs, 

terwijl in passend onderwijs ook andere 

ketenpartners, zoals de gemeente en 

jeugdzorg, een belangrijke rol spelen. We 

misten die perspectieven. Daarnaast hadden 

we last van rolvermenging. Doordat je in 

de bestuurlijke rol zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer bent, en zowel werkgever als 

ketenpartner, kun je eigenlijk geen enkele 

rol goed uitvoeren. En ook is het lastig 

om goed verantwoording af te leggen als 

schoolbesturen hun eigen toezicht regelen.”

DIVERSITEIT

Er waren kortom meerdere redenen om 

het bestuursmodel aan te passen. Na een 

grondige evaluatie van de governance, 

besloot samenwerkingsverband Kindkracht 

in 2018 een onafhankelijke, divers 

samengestelde Raad van Toezicht aan 

te stellen. Sinds augustus 2021, toen het 

Onderwijscollectief VPR werd gevormd, 

valt ook het vo-samenwerkingsverband 

onder deze toezichthouder.

Naast voorzitter Ruud Pet die veel 

bestuurlijke expertise heeft, bestaat de Raad 

van Toezicht uit een niet uit het onderwijs 
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afkomstige financieel deskundige, iemand 

met ervaring in de jeugdzorg en twee 

mensen met een onderwijsachtergrond (po 

en vo). “Gezien de opdracht van passend 

onderwijs is er gekozen voor een mix van 

expertises”, zegt Pet. “Dat Dennis, de 

bestuurder, ook niet uit het onderwijs komt 

is ook een bewuste keuze geweest. Hij is 

goed thuis in gemeentelijke dynamieken 

en de jeugdzorg en staat wat verder af van 

het onderwijs. Zo beschikken we binnen 

het samenwerkingsverband over een 

brede expertise die relevant is voor onze 

opdracht: passend onderwijs realiseren.”

STAPJE TERUG

Het toezicht is gericht op de uitvoering van 

het ondersteuningsplan en de wettelijke 

opdracht van het samenwerkingsverband. 

De Raad van Toezicht heeft echter 

een bredere rolopvatting, vertelt Pet. 

“Naast de toezichthoudende functie, 

willen wij ook gesprekspartner zijn voor 

de bestuurder. Hij moet zijn dilemma’s 

kunnen bespreken, zonder dat hij daarop 

afgerekend wordt. Doordat wij met een 

onafhankelijke blik naar die dilemma’s 

kijken, bevordert dat de kwaliteit van 

het bestuur. Ook daarom is het zinvol 

dat wij onafhankelijk zijn en geen belang 

hebben. Als het toezicht en het bestuur uit 

belanghebbenden bestaan, is het immers 

veel lastiger om dat gesprek te voeren.”

De twee deelnemersraden hebben 

instemmingsrecht op het ondersteuningsplan 

en adviseren het bestuur. “Voor de 

schoolbesturen was dat een spannende 

keuze”, vertelt Pet. “Ze hebben daarmee 

immers een stapje terug gedaan en een deel 

van hun positie weggegeven. Vaak zie je 

dat samenwerkingsverbanden om die reden 

huiverig zijn om voor dit model te kiezen, 

maar in mijn visie is het passend onderwijs 

in deze regio hierdoor echt versterkt.”

FOCUS OP INHOUD

Dat beaamt Gerits, die als bestuurder 

ervaart dat in de deelnemersraden de 

inhoud meer centraal is komen te staan. 

“Er wordt meer naar de inhoud gekeken 

en het gesprek is meer gericht op het 

algemeen belang van passend onderwijs 

in onze regio als geheel. We maken vaker 

keuzes als regio en maken meer dan 

voorheen de verbinding met regionale 

belangen. Die inhoudelijke en regionale 

focus vind ik een grote meerwaarde van 

dit model, zeker gezien de uitdagingen van 

passend onderwijs de komende jaren.”

Ook Groeneveld ziet dat dit bestuursmodel 

inhoudelijk bijdraagt aan de kwaliteit 

van passend onderwijs. Dat móét ook, 

vindt hij. “Je governance moet dienstbaar 

zijn aan waarvoor je op de wereld bent. 

Dat hebben we ook benoemd: we willen 

dat ons bestuursmodel bijdraagt aan 
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samenwerking en aan kwaliteit. Ik ben 

ervan overtuigd dat dit governancemodel 

deze twee sturingsbeginselen versterkt.”

VERTROUWEN EN DIALOOG

Wel is er voor een goed functioneren van 

dit model een aantal randvoorwaarden 

van belang, vinden de gesprekspartners. 

Zo moet voorop staan dat je als 

samenwerkingsverband dienstbaar bent aan 

wat er in de scholen, op de werkvloer moet 

gebeuren, stelt Gerits. “Het is belangrijk dat 

we dat steeds voor ogen houden: het gebeurt 

in de school. Daarnaast is het noodzakelijk 

dat er een duidelijke, gezamenlijke koers 

is geformuleerd. Het moet glashelder 

zijn wat je wanneer besluit en met welke 

argumenten je dat doet, maar ook welke 

kant we op gaan en welke keuzes we maken. 

Als dat vaag is, dan wordt het bij dit model 

heel lastig om het samenwerkingsverband 

te besturen, omdat je als bestuurder de 

verschillende gremia moet bedienen.”

Groeneveld voegt toe dat de bestuurder 

zijn werk alleen goed kan doen als er sprake 

is van vertrouwen en als hij een goede 

verhouding heeft met de schoolbesturen. 

“Wat voor governancemodel je ook kiest, 

tussen het bestuur en de deelnemersraad 

moet er sprake zijn van vertrouwen, 

openheid en transparantie. Dat is essentieel. 

Vertrouwen is er niet vanzelf; dat moet je 

opbouwen. Daarom is het een belangrijke 

taak van de toezichthouder om te volgen 

hoe de bestuurder dat doet en om hem 

te ondersteunen bij het opbouwen en 

onderhouden van een goede, transparante 

relatie met de deelnemersraden.”

“Vaak zie je dat samenwerkingsverbanden 

die overstappen op een onafhankelijke Raad 

van Toezicht zich eindeloos bezighouden 

met het vastleggen van afspraken en 

reglementen om te voorkomen dat ze 

zeggenschap verliezen,” voegt Pet toe. 

“Natuurlijk moet je zaken vastleggen, 

zorgen voor een heldere rolverdeling en 

de rollen duidelijk omschrijven1, maar 

het allerbelangrijkste is dat je samen 

investeert in vertrouwen en dialoog.”

MEER INFORMATIE

Dennis Gerits 

d.gerits@onderwijscollectiefvpr.nl

1  Voor het toezichtkader en de reglementen van 

Onderwijscollectief VPR: zie onderwijscollectiefvpr.nl/ 

primair-onderwijs/documenten/ 
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NABESCHOUWING

GOVERNANCE: 
BASIS VOOR 
SAMENWERKEN AAN 
DE MAATSCHAPPEL!KE 
OPDRACHT

‘’Welk governancemodel je ook kiest, het staat 

of valt met goed samenwerken, afstemmen 

en overleggen.” Met deze uitspraak eindigt 

één van de geportretteerden in deze bundel. 

En dat is precies wat het is. De gekozen 

governancestructuur - een onafhankelijke 

Raad van Toezicht, een onafhankelijke 

voorzitter of een deelnemersraad van 

schoolbesturen - is op zich niet bepalend voor 

de kwaliteit van de onderwijsondersteuning. 

Daarvoor is het vooral belangrijk dat alle 

betrokkenen het algemeen belang voorop 

stellen, bereid zijn om over hun eigen schaduw 

heen te springen en rolzuiver te handelen.

Daarmee zeggen we zeker niet dat 

governance er niet toe doet. Een goed 

ingerichte governancestructuur draagt 

eraan bij dat de verschillende rollen binnen 

het samenwerkingsverband duidelijk 

zijn en dat de stem van alle betrokkenen 

wordt gehoord en wordt meegenomen in 

de besluitvorming. Ouders, leerlingen en 

medewerkers via de OPR, en scholen en 

schoolbestuurders via een deelnemersraad, 

bestuur of Raad van Toezicht.

We zien dat een goede governancestructuur 

ook helpt om elkaar binnen het 

samenwerkingsverband aan te spreken op 

het moment dat het lastig wordt, bijvoorbeeld 

als er sprake is van verschillende belangen 

of als het bestuur en de leidinggevende 

van het samenwerkingsverband ergens 

verschillend over denken. Als de 

verschillende rollen helder zijn en goed 

zijn beschreven, weet je in lastige situaties 

waar je aan toe bent. Dat leidt tot minder 

conflicten en een betere besluitvorming.

Als je boven de portretten in deze bundel 

gaat hangen, valt op dat iedereen zoekt 

naar de juiste rol. Dat is moeilijk, omdat 

er veel partijen zijn betrokken bij het 

samenwerkingsverband. En ze zijn ook 

allemaal nodig: scholen en schoolbesturen, 

een onafhankelijke leidinggevende, 

medezeggenschapsraden en toezichthouders. 
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Vragen zoals: hoe organiseren wij 

ondersteuning voor leerlingen, welke 

expertise is daarvoor nodig en hoe verdelen 

we de middelen? bepalen uiteindelijk 

ieders rol. Belangrijk daarbij is, en dat blijkt 

ook uit de portretten in deze bundel, dat 

keuzes bewust worden gemaakt. Ze zijn 

het voorlopige sluitstuk van zelfreflectie, 

gesprekken met betrokkenen en veranderende 

opvattingen, zowel maatschappelijk 

als politiek, over de belangrijke rol die 

samenwerkingsverbanden hebben in het 

verzorgen van onderwijsondersteuning.

De samenwerkingsverbanden in deze 

bundel hebben verschillende keuzes 

gemaakt bij de bestuurlijke inrichting 

van het samenwerkingsverband, en 

hebben daar ook verschillende redenen 

voor. En wat de portretten ook laten zien: 

samenwerkingsverbanden zijn continu in 

ontwikkeling. De betrokkenen staan stil, 

reflecteren, kiezen een richting en stellen 

deze bij als het nodig is. Ze doen dat 

vanuit de drive om hun maatschappelijke 

opdracht uit te voeren: alle leerlingen 

goed onderwijs en goede ondersteuning 

bieden. Een goede governancestructuur 

is de basis voor het samenwerken aan 

die maatschappelijke opdracht.

Namens de PO-Raad en de VO-raad,

Dennis van Velzen

Senior beleidsadviseur VO-raad
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De samenwerkingsverbanden in deze bundel hebben verschillende 

keuzes gemaakt bij de bestuurlijke inrichting van het 

samenwerkingsverband, en hebben daar ook verschillende redenen 

voor. Samenwerkingsverbanden zijn continu in ontwikkeling. De 

betrokkenen staan stil, reflecteren, kiezen een richting en stellen 

deze bij als het nodig is. Ze doen dat vanuit de drive om hun 

maatschappelijke opdracht uit te voeren: alle leerlingen goed 

onderwijs en goede ondersteuning bieden. In deze editie van 

Verrassend Passend zijn zes voorbeelden uit de praktijk beschreven.

www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

http://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl

