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Nieuwe visie op besturen (en toezichthouden)

• De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de eigen organisatie blijft uiteraard
• Daarnaast: steeds meer bestuurlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

voor de regio waar de “thuisorganisatie” deel van uitmaakt
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Maatschappelijke ontwikkelingen

• Groeiende regionale bestuurlijke agenda
• Verplichte samenwerking o.b.v. wet- en regelgeving (LEA/REA, SWV PO)
• Vrijwillige samenwerking (RPO, VSV, arbeidsmarkt, doorlopende leerlijnen)

• Afnemend belang van denominatie door secularisering
• Denominatie minder relevant voor ouders en leerlingen in relatie tot schoolkeuze

• Urgentie tot samenwerking i.v.m. leerlingendaling
• Minder financiële middelen à kwaliteit en breedte aanbod onder druk



Ter illustratie: leerlingendaling in het VO

• Substantieel en hardnekkig
• 12 procent in periode 2016-2028

• Van ca. 38 % krimpscholen op 1-10-2015 
naar ruim 82 % op 1-10-2019

• Grote regionale verschillen



Ontwikkeling samenwerking tussen schoolbesturen

Voorzichtige samenwerking
1. Ieder voor zich, maar wel afstemmingsafspraken
2. Samenwerking tussen meerdere onderwijsinstellingen in de backoffice

Intensieve samenwerking
1. Samenwerking binnen één onderwijsvoorziening
2. Samengaan van (neven)vestigingen (het aanbod in de regio terugbrengen)

Samengaan
1. Andere bestuurlijke samenwerkingsvormen verkennen: personele unie of holding
2. Fusie tussen twee (of meer) onderwijsinstellingen



Vormen van samenwerking tussen schoolbesturen
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De rol van de RvT

• Ten eerste: belangrijk om als bestuur en intern toezicht periodiek het gesprek te 
voeren over de maatschappelijke opdracht van de organisatie

• Agendeer dit onderwerp zelf als RvT, wanneer het bestuur dit niet doet!



Bestuurlijke samenwerking - de toezichtrol van de RvT

Aan de voorkant betrokken bij strategische verkenningen
• meegeven verwachtingen
• toetsingscriteria/kader: inhoud en proces

Tijdens het proces meegenomen worden in alle stappen 
(intentieverklaring, haalbaarheidsonderzoek)

Bestuur dient de RvT te overtuigen van de kwaliteit van de voorbereiding en 
de juistheid van de te nemen beslissing

Goedkeuren besluit: “hamerstuk” 



Bestuurlijke samenwerking - overige rollen RvT

Klankbordrol
Meedenken, tegendenken, breed perspectief en perspectiefwisseling inbrengen; door 
het sparren het bestuur helpen in het denkproces en het beeld verrijken

Werkgeversrol
Volgen van het functioneren van het bestuur in het proces

Netwerkrol
Actief opereren in het krachtenveld binnen en rondom de organisatie, 
ter ondersteuning van het bestuur in het netwerk

Weet goed en wees expliciet over vanuit welke rol je intervenieert!



Bestuurlijke samenwerking - lessons learned

• Praat veelvuldig met elkaar op metaniveau en geef vroeg in het proces ruimte 
voor emotionele onderstromen (die er per definitie zijn)

• Wees je als voorzitter RvT bewust van de cruciale rol die je hebt

• Organiseer in het proces informatieve bijeenkomsten in de driehoek 
RvT - bestuur - medezeggenschap

• Maak als RvT’s vroegtijdig kennis met elkaar (op initiatief van de besturen)
• Stel besluitvorming over nieuwe samenstelling RvT en bestuur niet uit
• Overweeg transitieorganen
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