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Ik kan de telefoon pakken en een 
collega uit het samenwerkingsverband 
opbellen en zaken overleggen. Als je 
met z’n achten om de tafel zit, leer je 
elkaar wel kennen. Dat is belangrijk, dat 
heeft tijd gekost, je kijkt de kat uit de 
boom: wie zijn dit en hoe staan zij in de 
regeling die ons is opgelegd. 

Dit is een veelzeggende uitspraak 
in het onderzoek Samenwerken 
aan passend onderwijs; een inkijk in 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs (Verus, 2018). Samenwerking 
in een samenwerkingsverband passend 
onderwijs blijkt complex te zijn. Men 
moet de tijd hebben, elkaar en elkaars 
standpunten leren kennen, zoals 
bovenstaande uitspraak laat zien. 
Vanaf augustus 2014 is de Wet 
Passend Onderwijs ingevoerd. 
Deze wet verplicht schoolbesturen 
samen te werken in samenwerkings-
verbanden om elk kind in de regio 
van passend onderwijs te voorzien. 
Een samenwerkingsverband passend 
onderwijs is een bijzonder soort 
organisatie. Het is samengesteld 
uit verschillende, autonoom 
functionerende schoolbesturen die 
zowel de oprichters als de gezamenlijk 

eigenaars zijn van het samenwerkings-
verband.
In het samenwerkingsverband 
moet op beleidsmatig, procedureel 
en financieel niveau worden 
samengewerkt. Belangrijke vragen 
hierbij zijn: ‘Wat betekent een passend 
onderwijsaanbod voor de leerlingen 
van onze regio?’, ‘Hoe gaan we 
dit vormgeven’ en ‘Hoe kunnen 
we dit financieren’. Samenwerking 
op deze terreinen betekent aan de 
ene kant dat schoolbesturen een 
deel van hun autonomie opgeven. 
Aan de andere kant heeft deze 
samenwerking juist tot doel te 
komen tot een beter aanbod dan elk 
schoolbestuur apart kan realiseren voor 
leerlingen. De schoolbesturen in één 
samenwerkingsverband zijn hierdoor 
nauw met elkaar verbonden en er is 
sprake van wederzijdse afhankelijkheid.

Deze verbondenheid en afhankelijkheid 
in de samenwerking van autonome 
organisaties is complex en daarmee 
is een goede samenwerking, 
besluitvorming en evaluatie binnen 
een samenwerkingsverband geen 
vanzelfsprekendheid. 

In deze brochure bieden we een 
inkijkje in de werking van één van 
de samenwerkingsverbanden VO 
in Nederland. Openhartig vertelt 
de bestuurder over het proces van 
samenwerken tussen de deelnemende 
besturen van een samenwerkings-
verband en de veranderingen die zijn 
ingezet. Het verhaal kan herkenning 
oproepen, spiegelend of schurend 
werken. 

Naast dit ervaringsverhaal geven we 
in hoofdstuk 2 de conclusies weer 
uit het onderzoek onder zestien 
samenwerkingsverbanden. Net 
als het daaropvolgende hoofdstuk 
dat gaat over de relatie tussen 
samenwerkingsverbanden, educational 
governance en goed onderwijs, wil 
dit hoofdstuk de lezer aanzetten tot 
reflectie en gespreksthema’s bieden 
om in een samenwerkingsverband met 
elkaar het goede gesprek te voeren. 

We eindigen de brochure met het 
aanbod hoe Verus samenwerkings-
verbanden ondersteunt.

INLEIDING



4

Samenwerken aan passend onderwijs

“Geef ons de ruimte”, is het 
hartstochtelijke pleidooi van Dick 
Bruinzeel. Dick Bruinzeel is voorzitter 
College van Bestuur CSG Jan Arentsz 
te Alkmaar en Langedijk, dat deel 
uitmaakt van het samenwerkingsver-
band VO/VSO Noord-Kennemerland. 
Dit pleidooi komt voort uit zijn eigen 
ervaringen met het vormgeven van 
het samenwerkingsverband en is een 
illustratie van de uitkomsten van het 
onderzoek Samenwerken aan passend 
onderwijs; een inkijk in samenwerkings-
verbanden passend onderwijs waarvan 
de conclusies en aanbevelingen in deze 
brochure te lezen zijn.

Het roer om
“Zo’n anderhalf jaar geleden, 
in 2016, hebben we in het 
samenwerkingsverband besloten om 
het roer om te gooien”, geeft Dick 

Bruinzeel aan. “Alle scholen binnen het 
samenwerkingsverband hebben de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan de 
realisatie van passend onderwijs. Zo op 
het eerste oog is er veel bereikt, maar 
de vraag die gaandeweg opkwam, 
was: lukt het ons om zo dicht mogelijk 
langs elkaar heen te praten? Met 
andere woorden: we beseften dat 
we – om passend onderwijs goed 
vorm te geven – een gedeelde visie 
dienden te hebben die leidend kon 
zijn voor de dagelijkse praktijk op al 
onze scholen. Ongeveer tegelijkertijd 
kregen we van de inspectie te horen 
dat we nog eens goed moesten 
nadenken over de wijze waarop we 
onze bestuurlijke en toezichthoudende 
processen hadden georganiseerd. De 
inspectie was van mening dat bestuur 
en toezicht onvoldoende van elkaar 
waren gescheiden. Het bestuur van de 
vereniging was namelijk belegd bij een 
aantal schoolbestuurders die tevens 
deel uitmaakten van de Algemene 
Ledenvergadering (ALV).”

Vorm volgt inhoud
De schoolbestuurders zijn samen 
met de directeur van het samen-
werkingsverband in gesprek gegaan 
over governance binnen de vereniging. 
Maar dat was niet voldoende. “Het 
gevoel dat we hiermee het echte 

probleem – dat we elkaar nog 
onvoldoende diepgaand hadden 
gesproken over de vraag wat 
passend onderwijs betekent voor alle 
betrokkenen en vooral voor degenen 
die daarmee in de dagelijkse praktijk 
te maken krijgen-, bleef knagen”, stelt 
Dick Bruinzeel. Hij vervolgt: “We wilden 
verkennen hoe we als netwerk van 
scholen, ondersteund door het bureau 
van het samenwerkingsverband deze 
dagelijkse praktijk zouden kunnen 
versterken. Wat is daarvoor nodig? Hoe 
gaan we dit als samenwerkingsverband 
organiseren en aansturen en wat 
betekent dat voor de wijze waarop 
we bestuurlijke en toezichthoudende 
processen willen borgen? We draaiden 
de denkrichting dus als het ware om: 
vorm volgt inhoud, en niet andersom.”

Vrijheid, maar geen 
vrijblijvendheid
De overtuiging dat scholen regelruimte 
moeten hebben in de uitvoering 
van passend onderwijs, was een 
gedeeld uitgangspunt binnen het 
samenwerkingsverband. Het zijn 
namelijk de scholen zelf die dagelijks 
antwoorden moeten vinden op 
vragen die hieromtrent ontstaan. 
De lokale regelruimte is volgens het 
samenwerkingsverband een sleutel 
tot succes. Dit wordt ondersteund 

1. GEEF ONS DE RUIMTE

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Deze wet verplicht schoolbesturen 
samen te werken in samenwerkingsverbanden om elk kind in de regio van passend onderwijs 
te voorzien. Toch is deze samenwerking lang geen vanzelfsprekendheid. Want hoe geef je als 
verschillende besturen die samenwerking vorm? Wat is er nodig om goed samen te kunnen 
werken? Hoe waarborg je kwaliteit? En hoe gaan samenwerkingsverbanden om met de wettelijke 
eisen die de overheid stelt ten aanzien van de governance van het samenwerkingsverband? 
Bijvoorbeeld ten aanzien onafhankelijk intern toezicht? 
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door organisatiekundige theorieën 
die stellen dat het noodzakelijk is om 
dicht bij het primaire proces voldoende 
regelruimte te organiseren om met 
de complexiteit van en de variëteit 
in de omgeving om te kunnen gaan. 
Vertrouwen is hiervoor een voorwaarde. 
Dick Bruinzeel: “Echt ruimte geven 
kan alleen als er vertrouwen is in het 
leer- en handelingsvermogen van de 
collega’s die dagelijks werken aan 
passend onderwijs en passende 
begeleiding en als er vertrouwen is in 
de drive van scholen om de kwaliteit 
van het ondersteuningsaanbod continu 
te verbeteren.”

Dit zijn mooie woorden, maar hoe 
zorgt het samenwerkingsverband 
ervoor dat vrijheid niet verandert 
in vrijblijvendheid? Dick Bruinzeel 
onderkent deze zorg: “Ruimte en 
vertrouwen zijn mooie begrippen die 
je steeds vaker hoort in het onderwijs. 
Ze horen bij een eigentijdse manier 
van organiseren en aansturen, maar 
we moeten realistisch zijn. We komen 
als onderwijs uit een heel ander 
paradigma. New Public Management 
was tot voor kort toch gemeengoed 
in veel onderwijsorganisaties. Oftewel, 
een sterke hang naar systemen, 
procedures en controlemechanismen. 

Naar mijn stellige overtuiging heeft dit 
geleid tot georganiseerd wantrouwen 
in plaats van vertrouwen. Ik ben als 
onderwijsbestuurder blij met deze 
ontwikkeling, maar realiseer me dat we 
niet een-twee-drie los kunnen komen 
van het oude paradigma.” Bruinzeel 
voegt daaraan toe: “En we moeten 
niet doorslaan. Ruimte is in mijn ogen 
niet onbegrensd en vertrouwen moet 
je als professional en als school blijven 
verdienen. Iedere professional – en 
daar schaar ik mezelf ook onder – 
moet zich kunnen verantwoorden.” 

Geregelde ruimte: collectieve 
ambitie, leidende principes, 
minimale verwachtingen en 
kwaliteitszorgcyclus
Het samenwerkingsverband heeft een 
zorgvuldig proces doorlopen om te 
bepalen waar de grenzen van de ruimte 
liggen (geregelde ruimte) en hoe het 
proces van verantwoording aan elkaar 
afleggen zou moeten verlopen. Binnen 
het samenwerkingsverband wordt in 
dit verband gesproken over ‘trust me, 
prove me’.

De ruimte van scholen en de 
professionals die dagelijks werken 
aan passend onderwijs en passende 
begeleiding wordt allereerst bepaald 

door de collectieve ambitie die 
gezamenlijk is vastgesteld.

Vervolgens heeft het samenwerkings-
verband een aantal principes 
geformuleerd die voor alle betrokkenen 
binnen het samenwerkingsverband 
leidend zijn bij de uitvoering van 
passend onderwijs. Dick Bruinzeel: 
“Deze gaan bijvoorbeeld over de rol van 
ouders in het ondersteuningsproces, 
over de wijze waarop wordt gewerkt 
(versterken in plaats overnemen) 
en – voor de hand liggend, maar zo 
essentieel – dat we de ontwikkeling van 
het kind centraal stellen.”

De stap die het samenwerkingsverband 
daarna heeft gezet, is volgens 
Bruinzeel cruciaal geweest. “Deze 
leidende principes hebben we in 
dialoog vertaald naar minimale 
verwachtingen richting de scholen en 
het bureau. Hiermee hebben we een 
gezamenlijke definitie van kwaliteit 
kunnen bepalen: hier stáán we voor 
als samenwerkingsverband. Iedere 
professional, iedere school moet 
kunnen verantwoorden dat zijn of 
haar praktijk aan deze verwachtingen 
voldoet. Ze vormen als het ware de 
grenzen van het speelveld.”

Het samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland
Het samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland bestaat uit 9 schoolbesturen, 21 scholen voor 
regulier voortgezet onderwijs en 6 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en biedt bijna 16.000 leerlingen 
dagelijks passend onderwijs. Het samenwerkingsverband is, als vereniging, een netwerkorganisatie en een 
(uitvoerings)organisatie: het bureau. Het bureau ondersteunt scholen bij het uitvoeren en verder ontwikkelen 
van passend onderwijs, vervult een regierol bij de uitvoering van de wettelijke taken (o.a. het opstellen van 
het ondersteuningsplan, het verdelen en toewijzen van voorzieningen en middelen en het bepalen van 
toelaatbaarheid) en heeft de leiding over regionale opdrachten en projecten die in samenwerking met 
kernpartners (zoals gemeenten en jeugdhulp) worden uitgevoerd. Gemeenten maken geen deel uit van het 
samenwerkingsverband, maar leveren vanuit hun decentrale opdrachten (jeugdwet, participatiewet en Wet 
maatschappelijke ondersteuning) een bijdrage aan de kwaliteit van passend onderwijs in de regio.
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Een nieuw ontwikkelde kwaliteitszorg-
cyclus moet ervoor zorgen dat 
er goede gesprekken worden 
gevoerd over de wijze waarop in 
de dagelijkse praktijk aan passend 
onderwijs en passende begeleiding 
wordt vormgegeven en of dit strookt 
met de gemaakte afspraken. Dit 
betekent dat op elk niveau binnen 
het samenwerkingsverband 
gesprekken worden gevoerd vanuit 
het perspectief van de collectieve 
ambitie, de leidende principes en de 
minimale verwachtingen. De directeur/
rector van de school doet dit met zijn 
professionals, de (directeur-)bestuurder 
doet dit met zijn directeuren/rectoren, 
de (directeur-)bestuurder van het 
samenwerkingsverband doet dit 
met de collega’s van het bureau en 
de toezichthouders doen dit met 
de (directeur-)bestuurder. Hierdoor 
ontstaat een cascade van gesprekken. 
Dick Bruinzeel: “Zo borgen we onze 
kwaliteit, maar we geloven ook dat 
deze manier van werken gaat bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van de 
kwaliteitscultuur binnen het netwerk en 
het bureau.”

Alle gesprekken starten met een 
factsheet van meetbare resultaten. 
“We hebben – gekoppeld aan onze 
opdracht – kritieke indicatoren 

benoemd op de gebieden onder-
steuningsaanbod, schakelmomenten, 
doelmatigheid, professionalisering 
en organisatie. Voor deze gebieden 
hebben we normen en verwachtingen 
opgesteld. Deze indicatoren vervullen 
voor ons een signaalfunctie. Slagen 
we erin om onze maatschappelijke 
opdracht te realiseren? Kritieke 
indicatoren zijn niet bedoeld om af 
te rekenen. Daarom werken we niet 
met stoplichten of smileys. Scores 
worden altijd in samenhang met een 
kwalitatieve analyse besproken in een 
verklarend gesprek. Het gaat niet om 
goed of slecht. Scores op kritieke 
indicatoren geven aanleiding om met 
elkaar het gesprek te voeren over 
(dieperliggende) achtergronden en 
zijn een katalysator voor het proces 
van continue verbetering binnen de 
school.”

The proof of the pudding is in 
the eating
Er breekt voor het samenwerkings-
verband een nieuwe fase aan. Een 
fase waarin de bestuurders van de 
scholen meer op afstand staan van 
het samenwerkingsverband en het 
aan de (directeur-) bestuurder is om 
zorg te dragen voor de uitvoering 
van de maatschappelijke opdracht 
en erop toe te zien dat de kwaliteit 

die is gedefinieerd, wordt behaald 
en dat de scholen in dit proces van 
elkaar leren. In deze nieuwe fase 
ervaren de betrokkenen wat de 
nieuwe manier van werken betekent 
en worden de bijbehorende rollen met 
elkaar voorzichtig verkend. “In deze 
fase gaat het erop aankomen: we 
zullen standvastig moeten zijn in ons 
invoeringsproces, we zullen moeten 
leren van de plekken der moeite die 
we ongetwijfeld tegen gaan komen. 
Als we teruggrijpen op oplossingen uit 
het oude paradigma, verliezen we in 
mijn ogen ons recht om te stellen dat 
we het in deze regio anders doen. The 
proof of the pudding is in the eating”, 
aldus Bruinzeel. Bruinzeel is blij dat de 
directeur-bestuurder en de bestuurders 
hebben gekozen voor een onafhankelijk 
voorzitter voor het toezichthoudende 
orgaan van de vereniging, waarin de 
bestuurders van de scholen sinds 1 
januari 2018 zitting hebben: “Dit gaat 
ons helpen om rolvast te blijven.”
 
Passend onderwijs vraagt 
een passend sturings- en 
organisatiemodel
Dick Bruinzeel benoemt hoe dit 
alles naar zijn idee goed past bij 
de bedoeling van de Wet passend 
onderwijs. Deze wet vereist dat 
besturen in een bepaalde regio 

Kwaliteit
Activiteiten binnen het samenwerkingsverband zijn van voldoende kwaliteit als ze bijdragen aan de 
maatschappelijke opdracht van het samenwerkingsverband, als ze in lijn zijn met de leidende principes en 
als ze voldoen aan de normen en verwachtingen die we met elkaar hebben uitgesproken over de uitvoering 
van passend onderwijs.

Collectieve ambitie
“Het leerrecht van ieder kind is ons vertrekpunt. Alles wat we doen, is erop gericht kinderen een passend 
leeraanbod te bieden en daardoor het onderwijs en de ondersteuning waar hij of zij recht op heeft, 
ongeacht culturele achtergrond, gender, leeftijd, talenten of beperkingen.”
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samenkomen en verantwoordelijkheid 
nemen om met elkaar invulling te 
geven aan passend onderwijs. Dat 
moet betekenen dat docenten zich 
in de dagelijkse praktijk van passend 
onderwijs handelingsbekwaam 
voelen en de ruimte krijgen om hun 
handelingsvermogen te vergroten. 
Dick Bruinzeel vat het in een notendop 
als volgt samen: “Dit kan alleen in 
een klimaat waarin er sprake is van 
gedeelde ambities en van vertrouwen 
in het leervermogen van diegenen 
die het primaire proces vormgeven. 
En dat alles in een sfeer waarin het 
vanzelfsprekend is om elkaar uit te 
leggen hoe binnen de ruimte die er 

binnen het gedeelde kwaliteitskader 
is, wordt omgegaan met de vrijheid 
die we elkaar gunnen om de beste 
oplossingen te zoeken voor onze 
leerlingen.” 

Bruinzeel plaatst grote vraagtekens bij 
de gedachte dat een stichtingsvorm 
vanzelfsprekend zou zijn voor deze 
samenwerking en dat de intern 
toezichthouders vanbuiten zouden 
moeten komen. Het huidige overheids-
beleid slaat volgens Bruinzeel de plank 
mis, omdat de governance-vraag aan 
de verkeerde kant start, bij de vorm en 
niet de inhoud, en getuigt van te weinig 
vertrouwen.

Geef ruimte voor maatwerk
Op de vraag welke oproep hij zou 
willen doen naar wetgevers in Den 
Haag antwoordt Bruinzeel: 
“Geef ons de ruimte om te leren, we 
zijn goed bezig. Hanteer niet een 
meetlat die is ontwikkeld in een andere 
context (die van de reguliere situatie, 
de Wet goed onderwijs, goed bestuur, 
en governancecodes). Besturen door 
het hele land geven op maat, gegeven 
de eigen situatie, vorm en inhoud aan 
de wet. Dat maatwerk vraagt ook om 
maatwerk van de wetgever.” 
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2. CONCLUSIES 
‘SAMENWERKEN AAN 
PASSEND ONDERWIJS’
In 2016 en 2017 heeft Verus onderzoek gedaan onder zestien samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs, verspreid door heel Nederland: 7 uit het primair onderwijs (PO), 7 uit het voortgezet 
onderwijs (VO), 2 uit het speciaal basisonderwijs/voortgezet speciaal onderwijs (SBO/VSO). 
Hiervan verscheen in juni 2018 een onderzoeksrapport getiteld Samenwerken aan passend 
onderwijs; een inkijk in samenwerkingsverbanden passend onderwijs1. In dit hoofdstuk geven we 
een aantal conclusies weer.

Op 1 augustus 2014 trad de Wet 
passend onderwijs in werking. Vanaf 
deze datum heeft elk schoolbestuur 
‘zorgplicht’. Dit wil zeggen dat 
schoolbesturen wettelijk verplicht 
zijn alle kinderen thuisnabij passend 
onderwijs te bieden. Niet elke school 
hoeft alle kinderen op te vangen. 
Schoolbesturen werken samen in 
regionale samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Wanneer een 
school geen passend onderwijs kan 
geven, zoekt de school binnen het 
samenwerkingsverband een school die 
dat wel kan.
Alle scholen voor regulier en speciaal 
onderwijs (met uitzondering van 
instellingen cluster 1 en 2) maken deel 
uit van een samenwerkingsverband 
en werken hierin samen. In totaal zijn 
er 152 samenwerkingsverbanden 
opgericht: 77 in het primair onderwijs 
(po) en 75 in het voortgezet onderwijs 
(vo). Het samenwerkingsverband 
ontvangt vrijwel al het geld voor de 
lichte en zware ondersteuning in het 
onderwijs2. 

Doel van de samenwerkingsverbanden 
wordt wettelijk als volgt beschreven: 
‘Het SWV stelt zich ten doel 
een samenhangend geheel van 

ondersteuningsvoorzieningen binnen 
en tussen de scholen, (…) te realiseren 
en wel zodanig dat leerlingen een 
ononderbroken ontwikkelingsproces 
kunnen doormaken en leerlingen die 
extra ondersteuning behoeven, een 
zo passend mogelijke plaats in het 
onderwijs krijgen (artikel 18a Wet op 
het primair onderwijs, artikel 17a Wet 
op het voortgezet onderwijs).’ De 
samenwerkingsverbanden werken 
nauw samen met partners zoals de 
gemeente en de jeugdzorg om dit doel 
te bereiken. 

De samenwerking in samenwerkings-
verbanden is geen vanzelfsprekend-
heid. Dat bleek uit de vele vragen 
die adviseurs van Verus hierover 
kregen. Vragen zoals: op welke 
manier organiseren we als 
samenwerkingsverband op een 
juiste manier de verplichte scheiding 
tussen besturen en intern toezicht 
houden? En, op welke manier 
kunnen wij het samenwerken 
tussen de schoolorganisaties in een 
samenwerkingsverband bevorderen? 

Het onderzoek Samenwerken 
aan passend onderwijs; inkijk in 
samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs werpt een licht op deze 
samenwerking. De volgende 
onderzoeksvraag stond centraal: 

Welke factoren in een samen-
werkingsverband passend onderwijs 
beïnvloeden de samenwerking 
in zo’n verband en hoe zijn deze 
van invloed op het behalen van de 
doelen van het verband?

Deze vragen zijn beantwoord door een 
kwalitatief onderzoek, dat bestond uit 
diepte-interviews met bestuurders, 
toezichthouders en andere 
betrokkenen bij samenwerkings-
verbanden passend onderwijs. Het 
doel van het onderzoek was om inzicht 
te geven in de dilemma’s, kansen 
en bedreigingen die bestuurders 
en toezichthouders van een aantal 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs ervaren.

Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste 
conclusies weer. Deze staan in het 
onderzoeksrapport Samenwerken 
aan passend onderwijs; een inkijk in 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs uitgebreid beschreven. 

1. Te downloaden via www.verus.nl/samenwerken-passend-onderwijs
2. https://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden-en-gemeenten/wat-zijn-samenwerkingsverbanden/
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De structuur van 
samenwerkingsverbanden

1. Hét samenwerkingsverband 
passend onderwijs bestaat niet 
Hoewel er gemeenschappelijke thema’s 
spelen, is elk samenwerkingsverband 
anders georganiseerd. Dit heeft 
te maken met de verhoudingen 
tussen de deelnemende besturen, 
de visie op het type organisatie, 
de eventuele vereveningsopdracht 
die gesteld is, de manier waarop 
het samenwerkingsverband is 
gestructureerd en de mate waarin 
er sprake is van een open en 
professioneel gesprek tussen 
de deelnemers. Gaandeweg de 
samenwerking vinden deelnemende 
besturen uit hoe de samenwerking in 
structuur, cultuur en communicatie het 
best vorm kan krijgen en dit verschilt 
per samenwerkingsverband. 

2. Relatie bestuur en toezicht
Doordat deelnemende schoolbesturen 
en individuen verschillende rollen 
en petten krijgen toebedeeld, kan 
rolonduidelijkheid ontstaan en 
kunnen belangen gaan schuren. De 
rolonduidelijkheid komt bijvoorbeeld 
naar voren in de relatie tussen het 
samenwerkingsverband en het 
eigen schoolbestuur. Het komt 
voor dat bestuurders binnen het 
samenwerkingsverband beslissingen 
moeten nemen die het algemeen 
belang van het samenwerkingsverband 
dienen, maar die tegen het belang van 
hun eigen schoolorganisatie ingaan. 
Daarbij kunnen deze bestuurders door 
de toezichthouders van hun eigen 
schoolorganisatie worden bevraagd op 
besluiten die ze namen als bestuurder 
van het samenwerkingsverband. 

Hiermee hangt de discussie over 
de noodzaak van onafhankelijk 

toezicht samen. De deelnemers 
aan de interviews waren over het 
algemeen niet positief over een 
onafhankelijk toezichtorgaan. 
Men geeft aan dat wanneer de 
deelnemende schoolbesturen invloed 
hebben en eindverantwoordelijk 
zijn voor het functioneren van 
het samenwerkingsverband, een 
samenwerkingsverband nauw 
verbonden blijft met de deelnemende 
schoolbesturen. Een extra bestuurslaag 
waardoor het samenwerkingsverband 
meer een eigenstandige organisatie 
wordt, wekt zorg op.

Wel gaven zij aan dat de structuren 
die opgebouwd zijn voor het toezicht 
houden niet altijd optimaal zijn en 
ingewikkelde rolwisselingen van 
mensen vragen. 

De cultuur en communicatie 
van samenwerkingsverbanden

3. Besluitvorming die ruimte schept 
voor ieders inbreng
Samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs kiezen voor een bepaalde 
manier van besluitvorming, het meest 
komen de principes van ‘one man, one 
vote’ en het consensusmodel voor. 
Sommige samenwerkingsverbanden 
zoeken naar manieren waarop 
schoolorganisaties met minder 
leerlingen (bijvoorbeeld eenpitters) wel 
invloed op de besluitvorming kunnen 
hebben. Van belang bij elke vorm van 
besluitvorming is dat deelnemers het 
idee hebben dat zij hun inbreng kunnen 
leveren en dat zij gehoord worden en er 
een machtsevenwicht wordt ervaren in 
de besluitvorming. 

4. Goed leiderschap
Om deelnemers aan het samen-
werkingsverband te bewegen 
tot dit gesprek en dit gesprek te 
faciliteren, is een vorm van leiderschap 

belangrijk die verbinding, gedeelde 
verantwoordelijkheid en eigenaarschap 
bij de deelnemers bevordert. 

5. Tijd voor open gesprekken
Voor een goede samenwerking tussen 
de deelnemende schoolbesturen van 
een samenwerkingsverband is het van 
groot belang dat deelnemers de tijd 
nemen om elkaar te leren kennen en 
elkaar te begrijpen. Dat er onderling 
een open gesprek wordt gevoerd over 
de lijnen, doelen en resultaten van 
het samenwerkingsverband. En over 
de onderlinge verhoudingen. Het is 
belangrijk dat deelnemers ‘keer op 
keer met elkaar om tafel gaan zitten’, 
ook, of juist, als de verhoudingen 
onder druk staan door bijvoorbeeld 
vereveningsopdrachten of doordat de 
rol van het speciaal onderwijs verschuift 
van het onderwijzen van leerlingen 
naar het leveren van expertise van 
docenten aan het regulier onderwijs. 
Wanneer bepaalde startcondities, zoals 
bijvoorbeeld de historie van deelnemers 
onderling, financiën of verschil in 
grootte, samenwerken moeilijk maken, 
is het terugkerende gesprek tussen de 
deelnemers van cruciaal belang. 
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3. STRUCTUUR, CULTUUR 
EN COMMUNICATIE: 
SAMENWERKEN AAN GOED 
PASSEND ONDERWIJS 
Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zochten gedurende de voorbereidingsfase op 
de invoering van de Wet passend onderwijs naar een passende structuur voor de scheiding 
van bestuur en intern toezicht. Voor de governancestructuur van samenwerkingsverbanden is 
teruggegrepen op de governancestructuur zoals die in de Wet goed onderwijs, goed bestuur is 
bepaald (2010). Dit houdt onder andere in dat er een functionele of organieke scheiding3 moet zijn 
tussen de functies van bestuur en toezicht in het samenwerkingsverband. Maar nu, na enige tijd 
van samenwerken, wordt duidelijk dat naast de structuurkant van governance, de communicatie- 
en cultuurkant van groot belang zijn in de samenwerking. In dit hoofdstuk gaan we in op de 
manier waarop educational governance samenwerkingsverbanden behulpzaam kan zijn bij het 
vormgeven van de samenwerking die aandacht heeft voor deze drie zaken en deze verbindt aan 
ideeën over goed onderwijs.

Structuur, communicatie en 
cultuur
Het samenwerken van besturen 
binnen een samenwerkingsverband 
passend onderwijs is een complexe 
aangelegenheid. Allereerst is de 
samenwerking bij wet geregeld en zijn 
de deelnemende schoolorganisaties 
aan elkaar toegewezen. Bovendien 
moeten de deelnemende 
schoolorganisaties om tot een goede 
samenwerking te komen, een deel 
van de eigen autonomie opgeven en 
beslissingen uit handen geven aan het 
samenwerkingsverband. 
De oproep die respondenten in 
het onderzoek Samenwerken aan 
passend onderwijs; een inkijk in 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs doen om tijd en aandacht 
te hebben voor het voeren van 
gesprekken met elkaar, voor het 
opbouwen van een cultuur van 

vertrouwen, en voor het oefenen 
in juiste governance structuur en 
communicatie, sluiten aan bij de 
educational governance visie waarbij 
er een balans moet zijn in de structuur, 
de communicatie en de cultuur van 
governance.

De governancestructuur- het scheiden 
van de functies toezicht en bestuur 
in documenten vastleggen- vraagt 
erom te communiceren zodat er 
helderheid en duidelijkheid ontstaat 
over taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden in de totale school-
organisatie. De communicatiekant 
van governance zorgt voor draagvlak 
in de organisatie voor de gekozen 
governance(structuur). Als er 
gecommuniceerd is over de structuur 
dan moet de cultuur (houding en 
gedrag) erop afgestemd te zijn. Op 
deze manier is er balans.

Op basis van de gesprekken 
die gevoerd zijn in het kader van 
het onderzoek en op basis van 
de ervaringen van de adviseurs 
governance, cultuur en organisatie 
van Verus doen wij een aantal 
richtinggevende uitspraken om het 
goede gesprek te voeren en de 
samenwerking in samenwerkings-
verbanden passend onderwijs vorm te 
geven.

1. Voer gesprekken over 
de bedoeling van het 
samenwerkingsverband 
In samenwerkingsverbanden wordt 
regelmatig over de doelen van het 
samenwerkingsverband gesproken. 
Het gaat dan om doelen als het 
aantal thuiszitters minimaliseren of 
minder leerlingen in het speciaal 
onderwijs een plek geven. Om de 
juiste doelen te kunnen stellen, is 

3. Een organieke scheiding houdt in dat er een toezichthoudend én een bestuurlijk orgaan wordt gecreëerd. Een functionele scheiding houdt in 
dat er binnen het bestuur bestuurders zijn met besturende taken én bestuurders met toezichthoudende taken.
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een visie op de bedoeling van het 
samenwerkingsverband belangrijk. 
Wanneer we spreken over ‘de 
bedoeling’ van goed onderwijs 
en over ‘de bedoeling’ van het 
samenwerkingsverband, gaat het over 
de intrinsieke waarde van het onderwijs 
binnen samenwerkingsverbanden, de 
zogenaamde why.

De bedoeling van het samenwerkings-
verband hangt samen met het 
pedagogisch denken en handelen van 
alle betrokkenen. Dat dient centraal te 
staan. Het gaat hierbij om het verhaal 
van het samenwerkingsverband: 
waarom willen we bijvoorbeeld het 
aantal thuiszitters minimaliseren? 
Hoe draagt dit doel bij aan het 
floreren van de leerlingen voor 
wie het samenwerkingsverband 
verantwoordelijk is? Wij raden aan 
om hierover als deelnemers aan het 
samenwerkingsverband nadrukkelijk 
in gesprek te gaan en een cultuur 
te creëren waarin ruimte is voor dit 
verdiepende gesprek.

2. Bezin je als samenwerkings-
verband op de harde kant en de 
zachte kant van governance
Ontwerp en ontwikkel als 
samenwerkingsverband gezamenlijk 
de governance die passend is. Dit 
vraagt een bezinning op zowel de 
harde kant (structuurinterventies 
zoals het ontwikkelen en toepassen 
van een toolkit/handboek 
samenwerkingsverbanden waarin 
beschreven is wie welke taak, rol 
verantwoordelijkheid en bevoegdheid 
heeft) als de zachte kant van 
governance (interventies met aandacht 
voor het communiceren binnen een 
samenwerkingsverband over de 
structuur evenals aansluiting van 
houding en gedrag hierop). In de 
eerste plaats dient de basis van het 
bestuur en toezicht op orde te zijn. 

Het moet duidelijk zijn hoe bestuur 
en toezicht formeel gezien werken. 
Daarbij is het vervolgens belangrijk om 
taken, rollen, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden duidelijk vast te 
leggen, zodat iedereen weet wat er 
verwacht kan worden. Heldere kaders, 
geen afvinklijsten, maken dat het 
goede gesprek met elkaar gevoerd 
kan worden over het doel van het 
samenwerkingsverband. De oordeling 
(geen VER- of BEoordeling) over het 
behalen van zaken die in kaders zijn 
toevertrouwd, vragen een focus op 
zowel feiten (hard controls) evenals een 
focus op governance met zintuigen 
(soft controls).
Het balanceren tussen betrokkenheid 
en distantie typeert het samen- en 
tegenspel tussen toezicht en bestuur. 
Het bij elkaar brengen van hard 
controls en soft controls vraagt 
tegelijkertijd een betrokkenheid bij 
de organisatie en haar doelen én 
onafhankelijkheid om objectief te 
kunnen bezien of doelen gehaald 
worden. Dit is een continue 
balansoefening. Het vraagt dat 
toezichthouders en bestuurders op 
sommige momenten op gepaste 
afstand van elkaar moeten kunnen 
staan zodat toezichthouders niet 
op de stoel van de bestuurder gaan 
zitten en dat toezichthouders op 
andere momenten als sparringpartners 
voor bestuurders moeten kunnen 
functioneren. Dit is een constant 
zoeken naar de juiste verhouding 
op het juiste moment en vraagt een 
duidelijke focus op de sociale kant 
van governance; ‘houding en gedrag’ 
en een gezonde cultuur van elkaar 
aanspreken.

Het zal duidelijk zijn dat het voorgaande 
niets zegt over het bestuursmodel dat 
gehanteerd wordt, maar wel over de 
capaciteiten en de verantwoordelijkheid 
van mensen die zitting hebben in het 

toezichthoudende en bestuurlijke 
orgaan.

3. Zorg voor continue door-
ontwikkeling van educational 
governance
Heb in het samenwerkingsverband niet 
alleen aandacht voor de technische 
governance (structuur) maar ook voor 
‘persoonlijke governance’ (houding en 
gedrag). Dit vraagt een tijdsinvestering 
van de deelnemende partijen om 
elkaar te leren kennen. Alleen dan 
kan er gewerkt worden aan een 
gezamenlijke visie op goed onderwijs 
en goede ondersteuning voor alle 
betrokken leerlingen, ofwel het ‘verhaal 
van het samenwerkingsverband’. 
Plan als samenwerkingsverband 
bijvoorbeeld jaarlijkse evaluaties 
in tussen toezicht, bestuur en 
stakeholders om samen het ‘verhaal 
van het samenwerkingsverband’ en 
de leidende waarden van waaruit de 
visie op goed onderwijs en goede 
zorg gedragen wordt daarbij, verder 
te ontwikkelen. Besteed tijdens 
deze evaluaties aandacht aan de 
besluitvorming, aan de doelen 
en idealen en aan het voeren van 
gesprekken met elkaar over waarden, 
houding en gedrag. 

4. Werk als toezichthouders aan 
een onafhankelijke mindset en 
houding 
In het regeerakkoord van 2017 
wordt benoemd dat samenwerkings-
verbanden passend onderwijs een 
onafhankelijk toezicht moeten hebben. 
Het invoeren van onafhankelijk 
toezicht roept spanning op tussen 
betrokkenheid en distantie. De 
respondenten van het onderzoek 
Samenwerken aan passend onderwijs; 
een inkijk in samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs zijn over het 
algemeen geen voorstander van 
onafhankelijk toezicht. De eigenlijke 
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vraag die centraal zou moeten 
staan, is of en hoe toezichthouders 
kunnen verantwoorden dat ze hun 
rol onafhankelijk invullen. De vraag 
waar deze toezichthouders vandaan 
komen is dan secundair. De vertaling 
van ‘onafhankelijkheid’ in de houding 
en mindset van toezichthouders door 
hen een continue reflectie te vragen 
op hun rol en de samenwerking met 
het bestuur is volgens ons essentieel 
om het samenspel tussen toezicht 
en bestuur steeds op integere wijze 
vorm te blijven geven. Of deze 
toezichthouders nu vanbinnen of 
vanbuiten de deelnemende onderwijs-
besturen komen. Dit is in lijn met de 
conclusies van de commissie Halsema 
dat een goede structuur en goede 
regels niet altijd volstaan om slecht 
gedrag te voorkomen, maar dat goed 
gedrag wel redding kan brengen bij 
een slechte structuur en slechte regels 
(Halsema 2013).

Wanneer er inderdaad toezichthouders 
vanbuiten de deelnemende onderwijs-
besturen worden aangewezen, is 
het van belang dat deze mensen 
zich verdiepen en meegenomen 
worden in het verhaal van het 
samenwerkingsverband en dat zij zich 
oefenen in het samen- en tegenspel 
tussen bestuur en toezicht. Hierbij 
kunnen adviseurs een belangrijke rol als 
critical friend vervullen. Op deze manier 

werkt ‘onafhankelijk’ twee kanten op en 
wordt een toezichthouder niet slechts 
een verlengstuk van de arm van de 
overheid, maar wordt hij/zij in de positie 
gebracht om integer en met kennis van 
zaken zijn/haar taak uit te voeren.

5. Werk in driehoeken
Het systeem van checks and balances 
in een samenwerkingsverband 
kan complex zijn door de diverse 
deelnemende partijen. In het WRR-
rapport Van tweeluik naar driehoeken 
– versterking van interne checks 
and balances bij semipublieke 
organisaties worden aanzetten 
gedaan tot het werken in driehoeken. 
Men gaat er vanuit dat het voor een 
organisatie goed is om bestuurders 
en toezichthouders scherp te houden 
en te voorkomen dat zij enkel elkaar 
als gesprekspartners en tegenspelers 
kennen. 
Het werken in driehoeken maakt dat 
governance meer is dan een dialoog 
tussen toezicht en bestuur. Door 
driehoeken te formeren, dus door 
extra gesprekspartners toe te voegen 
die vanuit hun eigen betrokkenheid bij 
het samenwerkingsverband hun eigen 
inbreng hebben, ontstaat er niet alleen 
een adequaat systeem van checks and 
balances, maar juist een dialoog tussen 
belanghebbenden over het doel en het 
ideaal van het samenwerkingsverband.

De driehoeken die voor de 
samenwerkingsverbanden van belang 
zijn en de dialoog aanwakkeren, zijn: 
1) toezicht – bestuur – stakeholder; 
2) bestuur – directeur 
samenwerkingsverband – directeuren; 
3) toezicht – bestuur – leden; 
4) toezicht – bestuur – OPR (i.c.m. 
MRP); 
5) toezicht – bestuur – controller; 
6) toezicht – bestuur – ouders. 

6. Zorg voor waarborg van de visie 
op governance bij wisseling van de 
wacht
Wanneer er in het samenwerkings-
verband of bij de partners van het 
samenwerkingsverband (gemeente, 
jeugdzorg) wisselingen van de wacht 
plaatsvinden, is het van belang om 
nieuwe mensen en hun visie op 
samenwerken serieus te nemen. 
Maar ook om hen goed in te werken 
in het verhaal en de mores van het 
samenwerkingsverband om zo de 
cultuur van samenwerking die ontstaan 
is te borgen. Er kan bijvoorbeeld 
een buddy aan de nieuwe directeur, 
bestuurder of toezichthouder worden 
toegewezen. 

Ga met elkaar de dialoog aan over de volgende thema’s: 
• De betekenis die u als aangesloten besturen (wilt) geven aan het samenwerkingsverband;
• Uw perspectief op het waarde(n)gedreven samenspel tussen directie-bestuur-intern toezicht en medezeggenschap;
• De principes c.q. filosofie van besturen en organiseren; 
• De kenmerken van het type organisatie (anders dan een onderwijsinstelling);
• De mate waarin wordt gekozen voor een beleidsrijke organisatie, inclusief de te maken keuzes voor werkgeverschap bij het 

samenwerkingsverband;
• De politiek-maatschappelijke ontwikkelingen rondom passend onderwijs, mede op basis van de beelden over passend 

onderwijs (de leerlingen krijgen de ondersteuning niet, het geld blijft op de plank liggen, etc.);
• De verwachtingen van uw belangrijkste in- en externe stakeholders (waaronder de OPR).
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4. HOE KUNNEN WIJ U VAN 
DIENST ZIJN? 
Verus heeft goed geïnspireerd onderwijs als doel voor ogen. We ondersteunen scholen bij het 
ontwikkelen van hun eigen verhaal over goed onderwijs. Dat betekent dat we alle betrokkenen bij 
de school ondersteunen in hun opdracht om bij te dragen aan goed onderwijs. Dus ook samen-
werkingsverbanden passend onderwijs. Dat doen we door aandacht te hebben voor de structuur, 
cultuur en communicatie van samenwerkingsverbanden. Wij helpen u de goede processen te 
doorlopen, concrete stappen te zetten en woorden te geven aan waar u op uit bent. Dit doen we 
op maat, want ieder samenwerkingsverband is anders. Hieronder leest u hoe wij dat doen. Neem 
voor vragen gerust contact met ons op.

Sparringsgesprek (gratis)
Nadenken over de harde en zachte 
kant van educational governance in 
uw samenwerkingsverband? Een 
goed gesprek arrangeren aan de 
overlegtafel? Het inschakelen van 
een kritische vriend? Nodig een 
governanceadviseur uit voor een gratis 
sparringsmoment. Sparren kan altijd!

Governancescan
Het jaarlijks evalueren van de 
governance in het samenwerkings-
verband is zowel een verplichting vanuit 
de Code goed bestuur alsook een 
must om terug- en vooruit te blikken. 
Een kritische vriend die reflecteert, 
innovaties met u op het spoor komt 
en helpt bij het opstellen van een 
ontwikkelagenda voor het komende 
jaar. En na de sessie hebt u input 
voor het afleggen van verantwoording 
aan in- en externe stakeholders of 
belanghebbenden. 

Het verhaal van het 
samenwerkingsverband
Inzicht krijgen in de kwaliteitscultuur 
van het samenwerkingsverband? 
Wij helpen graag en doorlopen 

met u de cyclus volgens het PVKV 
model (praktijk – verhaal – karakter – 
verantwoording). We creëeren ruimte 
voor het verdiepende gesprek over het 
why van het samenwerkingsverband 
uitgaande van de goede 
(pedagogische) praktijkvoorbeelden die 
aangedragen worden.

Driedimensionaal in balans
Het begint met het op orde 
brengen van de basis: een werkend 
bestuursmodel, een handige Toolkit, 
een goede overlegstructuur. Maar dan 
bent u er nog niet. Wij hebben diverse 
praktische modellen en handvatten 
ontwikkeld. Mensen laten structuren 
werken, daar investeren wij graag in. 
Wij verkennen op actieve wijze waar de 
disbalans zit in de governance binnen 
het samenwerkingsverband door te 
wiebelen en te wankelen in de ruimte 
tussen structuur, communicatie en 
cultuur.

Van technische governance naar 
persoonlijke governance?
Nog een stap verder? Echt werk 
maken van persoonlijke governance? 
Interesse in de autobiografie van uw 

partners? Dan zetten we het instrument 
Management Drives in. Dit instrument 
meet zes drijfveren, die grotendeels 
het gedrag aan de overlegtafel en 
daarbuiten voorspellen. De zachte 
cultuurkenmerken worden ‘hard’ in 
beeld gebracht en bieden handvatten 
voor een optimale samenwerking. 

Driehoeken in beeld
De structuur in samenwerkings-
verbanden is complex. Wij helpen 
bij het in kaart brengen van diverse 
samenwerkings- en overleglijnen. 
Hoe? Door met u op onderzoek 
te gaan naar ‘driehoeken’ in het 
samenwerkingsverband. Waarom? 
Om het beste te kunnen doen voor de 
leerlingen die dit nodig hebben. 

Informatie bij:
Carla Rhebergen 
crhebergen@verus.nl 
06 53 14 48 47

Dimitri van Hekken 
dvanhekken@verus.nl
06 54 25 68 16.
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