
Toezien op (samenwerkingsverbanden in) passend 
onderwijs. Hoe dan?



Aanleiding van lunchcollege

• Verschijnen van nieuwe ‘Toezien op’

• Evaluatie Passend Onderwijs

• TK brief Minister Slob met 25 verbeterpunten

“Samen zorgen we voor passende 
ondersteuning voor elke leerling in ons 

samenwerkingsverband”

Brief Tweede Kamer
(4 november 2020)



Programma lunchcollege

• Wat is passen onderwijs?

• Wat is een samenwerkingsverband?

• Toezien op het schoolbestuur m.b.t. passend onderwijs

• Toezicht op het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

• Werk aan de winkel voor VTOI-NVTK en leden

• Q&A



Wat is Passend Onderwijs?

• Onderwijs en ondersteuning passen bij het kind, de leerling

• School die onderwijs biedt waar de leerling in past

• Inclusief Onderwijs (naar inclusiever onderwijs)

Ø Lees de bijdrage van Sanne Spiero en Puk Witte

Ø Wat staat er in het Ondersteuningsplan van uw SWV?



Wat is een samenwerkingsverband? (I)

Ø Twee uitersten

• Netwerkorganisatie van schoolbesturen die (moeten) 

samenwerken

• Zelfstandige entiteit; bovengeschikt

Ø Drie uitvoeringsmodaliteiten

• Schoolmodel

• Expertisemodel

• Gemengd model



Wat is een samenwerkingsverband? (II)

• Van wie is het SWV? Zijn schoolbesturen 

gecommitteerd/eigenaar?

• Is het SWV een stichting of een vereniging?

• Is de directeur gemandateerd of bestuurder?

• Het SWV kent drie bestuursorganen (ipv. twee bij schoolbesturen)
- Algemene ledenvergadering of deelnemersraad, raad van aangeslotenen, etc.

- Bestuur/bestuurder

- Toezichthouder

• Adviesorganen
- OPR (instemmingsrecht ondersteuningsplan) en MR



RvT schoolbestuur (I)

• Zijn wettelijke bepalingen voldoende bekend?

• Is de brief van Minister Slob (25 verbeterpunten) al besproken?
19. Heldere eisen aan besturen en samenwerkingsverbanden

20. Samenwerkingsverband: meer dialoog en beter benutten ondersteuningsplan

21. Verder verbeteren van governance

22. Onnodige kosten voorkomen

23. Aanpakken van onnodige reserves

• Is het doel van het schoolbestuur mbt. passend onderwijs 

bekend? Is het ondersteuningsplan van het SWV bekend?



RvT schoolbestuur (II)

• Heeft de RvT ingestemd met het besluit van het bestuur om zich 

te committeren aan de doelen van het SWV/Ondersteuningsplan?

• Hoe houdt RvT toezicht op passend onderwijs?
- Bevat het Toezichtskader een onderdeel Passend Onderwijs?

- Wat staat er inhoudelijk over passend onderwijs in de rapportage en jaarstukken?

- Wat staat er over de risico’s van deelneming in het SWV in de jaarstukken?

- Bent u tevreden over die verantwoording en met het resultaat?



RvT schoolbestuur (III)

Ø Toezicht op drie punten

• Juridisch

• Economisch

• Maatschappelijk

• Maatschappelijke vraag heeft misschien wel top prioriteit



SWV en Toezicht (I)

• Wat staat erover in de wet?
- Wet Goed Bestuur en Toezicht (WBTR)

- Wet Versterking Bestuurskracht

- Wet Passend Onderwijs

• Overeenstemming Minister en PO-raad/VO-raad. Tenminste één 

onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan.

• Dubbele petten: nee

• Onafhankelijk voorzitter?



SWV en Toezicht (II)

• Drie organen; balanceer act bestuur, RvT en schoolbesturen

• Directeur-bestuurder heeft andere rol dan schoolbestuurder

• ALV/DR/etc. als ‘eigenaar’; bevoegdheid:
- Vaststellen Ondersteuningsplan

- Meerjarenbeleid- en begroting

- Jaarstukken



SWV en Toezicht (III)

• Vier rollen

• Rolbewust toezicht!

Toezicht Klankbord Werkgever Ambassadeur



SWV en Toezicht (IV)

• Verantwoording door schoolbesturen; horizontaal of verticaal?

• Voorbeeld SWV de Eem
In de ALV wordt de verantwoording besproken die door de schoolbesturen is afgelegd over hun 

bijdrage aan de uitvoering van de gezamenlijke doelen.  

“De leden spreken elkaar aan en zijn aanspreekbaar op ieders bijdrage aan de gezamenlijk in de 
algemene vergadering vastgestelde doelen en op de doelmatige inzet van de middelen die daartoe 
vanuit de vereniging zijn toegedeeld.” (Statuten de Eem)

• Bestuurder verantwoord het totaal



Werk aan de winkel

• Leidt de schaal van het SWV tot effectieve samenwerking?

• Is er een visie op toezicht? Bij schoolbestuur en bij SWV?

• Mag/durft de RvT van het SWV te interveniëren als de 

aangeslotenen verzaken?

• Is er een concreet beeld van ‘inclusiever onderwijs’?

• Is er een toekomstvisie op lokale/regionale samenwerking met 

ketenpartners? Netwerken en toezicht op netwerken?  



Dank voor jullie aandacht

Succes met toezien op passend onderwijs!

willem@wdvanleeuwen.nl / www.wdvanleeuwen.nl

06 53 31 15 79 / @wdvleeuwen

mailto:willem@wdvanleeuwen.nl
http://www.wdvanleeuwen.nl/

