Utrecht, 1 maart 2021

Geacht intern toezicht,
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs vervullen een belangrijke maatschappelijke
opdracht. Samen met scholen, gemeenten en andere partners zorgen ze voor passende
ondersteuning voor alle leerlingen binnen een regionaal dekkend netwerk van
voorzieningen. Juist vanwege die belangrijke maatschappelijke opdracht is goed bestuur en
intern toezicht noodzakelijk. Toen samenwerkingsverbanden in 2013 werden opgericht,
kregen schoolbesturen veel beleidsvrijheid. Terecht, omdat juist die ruimte nodig is om
binnen de eigen context, de organisatie van de ondersteuning passend vorm te geven.
Op de ALV’s in 2019 hebben leden van de PO-Raad en de VO-raad afgesproken om in ieder
geval één onafhankelijk lid toe te voegen aan het intern toezicht van ieder
samenwerkingsverband. Dit lid is niet verbonden aan één van de deelnemende
schoolbesturen. Hiermee beogen we een ‘blik van buiten’ toe te voegen aan de besturing van
het samenwerkingsverband. Dat kan iemand zijn met bijvoorbeeld ervaring in de (jeugd)zorg
of het openbaar bestuur. Daarmee worden er nieuwe perspectieven in het
samenwerkingsverband ingebracht.
Inmiddels zien we in het land veel samenwerkingsverbanden die een onafhankelijk lid toe
hebben gevoegd aan hun intern toezicht. Ook zijn er samenwerkingsverbanden die dit op
korte termijn van plan zijn. Vaak doen samenwerkingsverbanden dat op een passend
moment binnen de doorontwikkeling van de organisatie. Dat kan gaan om een
directeurswissel, een statutenwijziging of een bestuurlijke fusie bij één of meerdere
aangesloten schoolbesturen.
Eind 2020 heeft minister Arie Slob (Onderwijs) nogmaals het belang van onafhankelijkheid in
het toezicht van samenwerkingsverbanden benadrukt in zijn Verbeteragenda Passend
Onderwijs waarbij wordt gewerkt aan de verbetering en doorontwikkeling van passend
onderwijs.
Via de website Samenwerkingsverbanden op de Kaart hebben wij niet kunnen achterhalen of
uw samenwerkingsverband een onafhankelijk lid in het intern toezicht heeft. Dat kan
betekenen dat u als bestuur deze website nog niet heeft ingevuld of dat u nog geen
onafhankelijk lid of onafhankelijke voorzitter heeft.

Wij roepen u daarom ook op om, als u dit nog niet gedaan heeft, een tijdpad te ontwikkelen
waarin u aangeeft wanneer u een onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan van uw
samenwerkingsverband opneemt. Wij vragen u om dit tijdpad voor 1 mei met ons te delen.
Daarnaast vragen we u om, als u Samenwerkingsverbanden op de Kaart nog niet hebt
ingevuld, dit alsnog te doen. Op deze wijze laat de sector ook aan de maatschappij,
maatschappelijke partners en politiek zien het belangrijk te vinden dat afspraken worden
nagekomen.
Door samen te voldoen aan onze afspraak versterken we de kwaliteit van besturing van de
samenwerkingsverbanden en de legitimiteit van het funderend onderwijs. Daarmee bewijzen
we onszelf, en uiteindelijk de leerlingen, een grote dienst.
Vriendelijke groet,
Paul Rosenmöller
Voorzitter VO-raad
Mede namens de Sectorraad SWV’en VO

Rinda den Besten
Voorzitter PO-Raad
Mede namens Netwerk LPO

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Neem dan contact op met Hugo Verheul
(h.verheul@poraad.nl) of Dennis van Velzen (dennisvanvelzen@vo-raad.nl).

