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In augustus 2014 is de Wet passend 
onderwijs ingevoerd. Deze wet verplicht 
schoolbesturen samen te werken in 
samenwerkingsverbanden om elk kind 
in de regio van passend onderwijs 
te voorzien. Deze samenwerking 
is geen vanzelfsprekendheid. 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 
toezichthouden? En, op welke 
manier kunnen wij het samenwerken 
tussen de schoolorganisaties in een 
samenwerkingsverband bevorderen? 

Dit onderzoek wil licht werpen op 
deze samenwerking. Het zal aandacht 
besteden aan factoren die van 
invloed zijn op de samenwerking van 
verschillende autonoom functionerende 
schoolbesturen. De volgende 
onderzoeksvraag staat centraal: 

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

Om deze vraag te beantwoorden zijn 
de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe zijn de startcondities 

(bijvoorbeeld: historie, financiën, 
gelijkwaardigheid positie) van 
het samenwerkingsverband van 
invloed op de samenwerking in het 
samenwerkingsverband?

2. Hoe is het institutioneel ontwerp 

(de formele verhoudingen binnen 
de samenwerkingsverbanden, de 
organisatorische vormgeving en 
de gehanteerde procedures) van 
invloed op de samenwerking in het 
samenwerkingsverband? 

3. Hoe is leiderschap in het 
samenwerkingsverband van 
invloed op de samenwerking in het 
samenwerkingsverband? 

4. Hoe verloopt het 
samenwerkingsproces in het 
samenwerkingsverband?

5. Hoe zijn de bovenstaande 
elementen van invloed op het 
behalen van de doelen van het 
samenwerkingsverband?

Dit onderzoek heeft een drieledig doel. 
Het wil allereerst inzicht geven in de 
dilemma’s, kansen en bedreigingen 
die bestuurders en toezichthouders 
van samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs ervaren. Het is 
hierbij niet de bedoeling om een 
representatief beeld te schetsen 
van alle samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs in Nederland. 
Dit past, gezien het grote aantal 
samenwerkingsverbanden die onder 
verschillende omstandigheden in 
verschillende regio’s binnen Nederland 
samenwerken, niet binnen de scope 
van dit onderzoek. Het onderzoek 
geeft zicht op hoe de samenwerking 
tussen schoolorganisaties in een aantal 
van deze samenwerkingsverbanden 
vorm krijgt. Een tweede doel van 
dit onderzoek is om de uitkomsten 
van dit onderzoek te gebruiken voor 
visieontwikkeling en dienstverlening 
aan de leden van Verus. Tot slot wil 
Verus met dit onderzoek bijdragen 

aan het gesprek over samenwerking 
binnen de verbanden. Deelnemende 
schoolorganisaties in een 
samenwerkingsverband kunnen dit 
onderzoek en de thema’s die worden 
aangesneden, gebruiken om samen 
in gesprek te gaan over de vraag hoe 
het proces van samenwerking bij hen 
verloopt. 

Het onderzoek bestaat uit een 
kwantitatief en een kwalitatief 
deel. Het kwantitatieve onderzoek 
diende als vooronderzoek om zicht 
te krijgen op vragen, dilemma’s 
en belangrijke thema’s die spelen 
in samenwerkingsverbanden. Met 
behulp van de uitkomsten van dit 
eerste oriënterende onderzoek zijn de 
vragen voor de diepte-interviews in het 
kwalitatieve onderzoek opgesteld.

1.1 Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst globaal de 
invoering van het passend onderwijs 
en besteedt aandacht aan de vragen 
die met de invoering én het werken 
aan passend onderwijs gepaard gaan. 
Deze thema’s vormen de aanleiding 
tot bovenstaande onderzoeksvragen. 
Hoofdstuk 3 beschrijft het 
onderzoeksmodel dat in dit onderzoek 
gebruikt is. Hoofdstuk 4 licht de 
uitvoering van het onderzoek toe en 
beschrijft de onderzoeksresultaten. 
Hoofdstuk 5 geeft tot slot de 
conclusies weer, waaruit verschillende 
aanbevelingen voortvloeien. Daarnaast 
reflecteert hoofdstuk 5 op enkele in het 
oog springende uitkomsten van het 
onderzoek.

1. INLEIDING
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2. DE INVOERING VAN HET 
PASSEND ONDERWIJS 

2.1 Een terugblik
De invoering van het passend 
onderwijs is onderdeel van een lange 
geschiedenis van onderwijs aan 
leerlingen die extra ondersteuning 
nodig hebben. Toen in 1901 de 
leerplicht werd ingesteld, werd 
het onderwijs geconfronteerd 
met leerlingen die moeite hadden 
om mee te komen in het regulier 
onderwijs. Voor hen waren speciale 
onderwijsvoorzieningen nodig. In 
de jaren twintig van de vorige eeuw 
werden de onderwijsvoorzieningen voor 
deze  kinderen de verantwoordelijkheid 
van de overheid in plaats van de 
verantwoordelijkheid van particuliere 
initiatieven, zoals voordien het geval 
was geweest. Het Buitengewoon 
Onderwijs werd opgericht (De Groot & 
Van Rijswijk, 1999). Het voornaamste 
doel van het Buitengewoon Onderwijs 
was om de leerlingen te helpen die in 
het regulier onderwijs moeite hadden 
om mee te komen. 

Door de jaren heen ontstonden er 
veel verschillende soorten scholen 
voor buitengewoon onderwijs en 
groeide deze onderwijsvoorziening. 
Meer leerlingen kregen onderwijs 
in instellingen voor buitengewoon 
onderwijs. 

Met de nieuwe Wet op het 
Basisonderwijs in 1985 komt het 
buitengewoon onderwijs, dat 
vanaf 1985 ook de naam ‘speciaal 
onderwijs’ krijgt, ter discussie te 
staan. Het onderwijs aan leerlingen 
met ondersteuningsbehoeften zou te 
veel gericht zijn op hulpverlening en 

te weinig op het geven van onderwijs 
aansluitend bij de mogelijkheden van 
ieder kind. Het onderwijs aan deze 
leerlingen zou meer gericht moeten zijn 
op inclusiviteit. Dit wordt duidelijk uit de 
vragen die onder andere speelden in 
deze discussie:
• Leidt de aanwezigheid van veel 

speciaal onderwijsvoorzieningen 
niet tot snelle doorverwijzing door 
het regulier onderwijs? 

• Is het grote aantal verwijzingen 
naar het speciaal onderwijs 
niet strijdig met het idee dat 
verschillen tussen mensen niet 
alleen geaccepteerd maar ook 
gewaardeerd moeten worden?

• Is het bestaan van aparte scholen 
voor kinderen met problemen niet 
een teken dat de samenleving 
mensen met deviant gedrag 
isoleert? 

• Moeten we kinderen wel scheiden 
van hun leeftijdsgenootjes? (De 
Groot & Van Rijswijk, 1999, p. 18; 
Kool en Van Rijswijk, 1995) 

Hoe zou het regulier onderwijs zo vorm 
kunnen krijgen dat meer kinderen 
hierbinnen onderwijs passend bij hun 
eigen leer- en ondersteuningsbehoeften 
kunnen krijgen? Het antwoord op deze 
vraag werd geformuleerd in het Weer 
Samen Naar School (WSNS)-beleid 
dat in 1994 werd ingevoerd. Deze wet 
moest ervoor zorgen dat kinderen met 
ernstige leer- en/of gedragsproblemen 
op de basisschool via zogenoemd 
adaptief onderwijs zorg-op-maat 
kregen en niet doorverwezen werden 
naar het speciaal onderwijs (Stilma, 
1995). Door zorg-op-maat te bieden, 

zouden de leerlingen in staat worden 
gesteld een ononderbroken leerlijn 
te volgen die afgestemd is op hun 
mogelijkheden. 

Toch vond er door het WSNS-beleid 
onvoldoende verandering plaats: 
het aantal leerlingen in het speciaal 
onderwijs bleef toenemen. Dit 
betekende dat er van de gehoopte 
inclusiviteit geen sprake was én dat de 
kosten van het speciaal onderwijs niet 
daalden.
 
In het eerste decennium van het 
nieuwe millennium werd er bovendien 
vanuit de Vereinigde Naties meer 
aandacht gevraagd voor inclusief 
onderwijs. In 2006 namen de Verenigde 
Naties het Verdrag inzake de rechten 
van mensen met een handicap aan. Dit 
verdrag beoogt inclusie en richt zich 
op volledige participatie en opname 
van mensen met beperkingen in 
de samenleving (Verenigde Naties, 
2006). Hierdoor werd de vraag 
naar inclusiviteit in het Nederlands 
onderwijssysteem nog urgenter en 
werd er nagedacht over nieuwe 
hervormingen. 

2.2 De invoering van de Wet 
passend onderwijs
In 2012 werd besloten tot hervorming 
van het regulier en speciaal onderwijs 
onder de naam ‘passend onderwijs’. 
De invoering van het passend 
onderwijs zorgde voor regionale en 
financiële hervormingen die moesten 
gaan zorgen voor meer inclusiviteit. 
De samenwerkingsverbanden die 
bestonden voor WSNS werden 
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losgelaten (248 in totaal) en er werden 
nieuwe samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs ingericht1. 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 onderwijs. 
Alle samenwerkingsverbanden 
hebben in een ondersteuningsplan 
vastgelegd hoe ze het geld voor extra 
ondersteuning inzetten2. 

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. Leerlingen hebben soms 
ook zorg, jeugdhulp of begeleiding naar 
werk nodig. Hierbij spelen gemeenten 
een belangrijke rol.

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. 
Wanneer een school geen passend 
onderwijs kan geven, zoekt de school 
binnen het samenwerkingsverband een 
school die dat wel kan. De overheid 
hoopte zo bovendien de kosten die 
gepaard gaan met passend onderwijs 
te beheersen en beter aan de wensen 
van ouders tegemoet te kunnen 
komen3. 
De Inspectie van het Onderwijs 
houdt toezicht op de kwaliteit van 
de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Zij heeft hiertoe 
kwaliteitseisen vastgelegd (2013) 
waaraan de extra ondersteuning 
die een samenwerkingsverband 
biedt, moet voldoen. Deze extra 
ondersteuning, bijvoorbeeld in de 
zorg voor leerlingen en het extra 
aanbod, heeft tot doel leerlingen een 
ononderbroken ontwikkeling te geven. 

2.3 Samenwerkingsverband 
passend onderwijs
Een samenwerkingsverband passend 
onderwijs is een bijzonder soort 
organisatie. Het is samengesteld 
uit verschillende, autonoom 
functionerende schoolbesturen 
die zowel de oprichters als de 
gezamenlijke eigenaars zijn van 
het samenwerkingsverband. In de 
memorie van toelichting op de wet 
staat beschreven dat het in een 
samenwerkingsverband draait om 
samenwerkende scholen (Memorie van 
toelichting passend onderwijs, Tweede 
Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 
33 106, nr. 3). De wet verplicht het 
samenwerkingsverband om te zorgen 
voor een passend onderwijsaanbod in 
de regio en voor voldoende kwalitatief 
goede ondersteuning voor de 
kinderen in deze regio. De individuele 

scholen die deel uitmaken van een 
samenwerkingsverband, leggen in 
een ondersteuningsprofiel vast welke 
ondersteuning, zorg en begeleiding ze 
leerlingen kunnen aanbieden. 

De wettelijke verplichting voor 
schoolbesturen om deel te nemen aan 
het regionale samenwerkingsverband, 
betekent een samenwerking op het 
gebied van beleid- en planvorming, 
beoordeling van aanvragen en van 
de kwaliteit van ondersteuning, het 
verdelen en toewijzen van (financiële) 
middelen en ondersteuning, en het 
opstellen van procedures, criteria 
en adviezen (Hooge e.a., 2016). Dit 
vraagt dus een samenwerking op 
beleidsmatig, procedureel en financieel 
niveau. 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 
omdat een deel van de beslissingen 
over onderwijs aan kinderen met 
een ondersteuningsbehoefte 
op hun scholen  door het 
samenwerkingsverband genomen zal 
worden.  Aan de andere kant heeft 
deze samenwerking juist tot doel 
om te komen tot een beter aanbod 
dan elk schoolbestuur apart kan 
realiseren. De schoolbesturen in één 
samenwerkingsverband zijn hierdoor 
nauw met elkaar verbonden en er is 
sprake van wederzijdse afhankelijkheid. 
De invoering van het passend onderwijs 
wordt gekenmerkt door een zekere 
tegenstrijdigheid. Aan de ene kant 
vraagt de wet aan de schoolbesturen 
om zelf hun samenwerking te regelen, 
aan de andere kant wordt deze 

1. In sommige gevallen vormde de samenwerkingsverbanden passend onderwijs een gedeeltelijke voortzetting van de samenwerkingsverbanden 
Weer Samen Naar School.
2. https://www.passendonderwijs.nl/samenwerkingsverbanden-en-gemeenten/wat-zijn-samenwerkingsverbanden
3. www.passendonderwijs.nl
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samenwerking verplicht gesteld én 
zijn de schoolbesturen op basis van 
de regio waarin ze werken aan elkaar 
toegewezen. 

2.4 Complexe samenwerking 
als aanleiding tot onderzoek
Samenwerkingsverbanden 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 scheiding4 moet zijn tussen 
de functies van bestuur en toezicht in 
het samenwerkingsverband. 
Formeel voldoen de 
samenwerkingsverbanden aan de 
wettelijke voorschriften voor 
intern toezicht. Toch constateert de 
Onderwijsinspectie sinds 2014 en ook 
de Rekenkamer in 2016  in het rapport 
Resultaten verantwoordingsonderzoek 
2016 Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (VIII) dat het 
intern toezicht qua rol en gedrag in 
de meeste gevallen niet onafhankelijk 
genoeg functioneert. Dit was 
aanleiding voor de Tweede Kamer 
om op 5 juli 2017 te debatteren over 
de vraag of de bestuursmodellen die 
gangbaar zijn wel aansluiten bij de 
verantwoordelijkheidsverantwoording 
die de overheid eist en hoe 
de huidige wetgeving zich 
verhoudt tot de complexiteit van 
samenwerkingsverbanden. 
In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de 
toekomst’ van 2017 wordt benoemd 
dat samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs een onafhankelijk 
toezicht moeten hebben: ‘Om ervoor 
te zorgen dat middelen voor passend 

onderwijs ook echt in de klas terecht 
komen, komt er onafhankelijk toezicht 
op de samenwerkingsverbanden.’ 
(Regeerakkoord Vertrouwen in de 
Toekomst, 2017, p.9).  De vraag 
wat ‘onafhankelijkheid’ in dezen 
inhoudt, bleef onbeantwoord. Moeten 
dat toezichthouders vanbuiten de 
deelnemende onderwijsbesturen 
zijn? Toezichthouders vanbuiten de 
regio? Toezichthouders die buiten het 
onderwijs staan?

Kort voor de invoering van de 
Wet passend onderwijs deed 
onderzoeksinstituut Sardes (2013)  
onderzoek naar de stand van zaken 
rond de voorbereiding van de 
samenwerkingsverbanden PO en 
VO op de Wet Passend Onderwijs. 
Zij wezen er onder meer op dat 
schoolbesturen sterk varen op de eigen 
agenda, middelen en bevoegdheden, 
dat de variatie tussen schoolbesturen 
in bestuurlijke omvang belemmerend 
werkt in de samenwerking en dat 
ambities en visie niet eenduidig zijn. 

De onderzoeken die in diezelfde tijd 
door onder andere onderzoeksbureau 
Oberon (2015) in opdracht van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (OCW) zijn uitgevoerd, 
betroffen vooral beleidsevaluatieve 
onderzoeken naar de ervaringen 
van zogenaamde ‘pioniers’ (3 
samenwerkingsverbanden die een jaar 
eerder dan de rest van Nederland het 
passend onderwijs al vormgaven) in 
het passend onderwijs. De overheid 
was vooral gericht op het in kaart 
brengen van de effecten van het 
nieuwe beleid (de wijziging van het 
eerdere WSNS-beleid naar de Wet 
passend onderwijs) en op eventueel 
bijsturen. Het onderzoek van Oberon 
was vooral gericht op het inzichtelijk 
krijgen van de manier waarop bijstelling 
in deze transitie nodig was. De vragen 

die daaraan voorafgingen, zoals: 
‘Wat is een samenwerkingsverband 
voor organisatie?’, ‘Hoe werkt 
het samenwerken in een 
samenwerkingsverband?’, werden 
daarin niet gesteld. 

Deze vragen werden wel 
urgent op het moment dat de 
samenwerking begonnen was 
en gaandeweg duidelijk werd dat 
het samenwerken van besturen 
binnen een samenwerkingsverband 
passend onderwijs een complexe 
aangelegenheid is. 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. 

In augustus 2015, een jaar na de 
invoering van de Wet passend 
onderwijs, kwamen bij Verus de 
eerste vragen van leden over 
samenwerkingsverbanden binnen. 
Deze vragen hadden in eerste 
instantie vooral betrekking op 
governance-technische zaken, 
zoals: op welke manier organiseren 
samenwerkingsverbanden op een juiste 
manier de verplichte scheiding tussen 
besturen en intern toezichthouden? En, 
hoe verhoudt het intern toezicht van de 
deelnemende schoolorganisaties zich 
tot het samenwerkingsverband?  
Gaandeweg het proces van 
samenwerken, kwamen er 
bij Verus ook steeds meer 
vragen van leden binnen over 
de manier van samenwerken, 
besluitvorming en evalueren in een 
samenwerkingsverband passend 
onderwijs. 

4. 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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Dat de samenwerking in samen-
werkingsverbanden passend onderwijs 
ingewikkeld is, gaven ook de 
bestuurders en toezichthouders uit de 
ledencommissie Governance, Cultuur 
en Organisatie van Verus aan. Uit eigen 
ervaring stelden zij Verus op de hoogte 
van de complexiteit van het werken in 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs. 

Deze commissie nam daarom het 
initiatief om deze samenwerking nader 
door Verus te laten onderzoeken. In 
dit onderzoek staat de vraag centraal 
tegen welke zaken de leden van Verus 
binnen de samenwerkingsverbanden 
aanlopen en welke kansen, dilemma’s 
en bedreigingen zij zien. Doel is om 
zo meer zicht te krijgen op deze 
samenwerking en de invloed die deze 

samenwerking heeft op het slagen van 
het ideaal van passend onderwijs voor 
elke leerling.
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3. ONDERZOEKSMODEL

De vraag die in dit onderzoek 
centraal staat, luidt: ‘Welke factoren 
in een samenwerkingsverband 
passend onderwijs beïnvloeden de 
samenwerking in zo’n verband en hoe 
zijn deze van invloed op het behalen 
van de doelen van het verband?’ 

Om het functioneren van 
samenwerkingsverbanden inzichtelijk 
te maken, is gekozen voor het 
onderzoeksmodel Collaborative 

Governance (Ansell & Gash 2007). 
De term ‘collaborative governance’ 
betekent samenwerkend besturen, en 
hierover gaat het bij de vormgeving 
van de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Dit model laat 
zien welke factoren van invloed zijn 
op het samenwerkingsproces en op 
de resultaten van samenwerkend 
besturen. Het model demonstreert 
het balanceren tussen vrijwillige 
deelname en de autonomie van 

organisaties enerzijds en de 
gemeenschappelijkheid van en het 
commitment aan de samenwerking 
van de organisaties anderzijds. Het 
gebruik van dit model, en niet een 
standaard organisatiemodel zoals een 
stichting of RvT, doet recht aan het 
veelkleurige karakter van de manier 
waarop samenwerkingsverbanden 
georganiseerd worden. 

Afbeelding 1. Onderzoeksmodel Collaborative Governance (Ansell & Gash 2007).

Het model laat zien dat de 
startcondities (Starting Conditions), 
het institutioneel ontwerp (Institutional 
Design) en dienend leiderschap 
(Facilitative Leadership) alle van 

invloed zijn op het proces van 
samenwerking (Collaborative Process). 
Het proces van samenwerken bepaalt 
vervolgens de resultaten of uitkomsten 
(Outcomes) van, in dit onderzoek, het 

samenwerkingsverband. Hieronder 
volgt een toelichting op deze 
verschillende factoren.
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3.1 Startcondities
De startcondities beïnvloeden het 
succes van de samenwerking. Ansell 
& Gash (2007) noemen twee zaken 
die de kansen en hindernissen in de 
samenwerking bepalen. Ten eerste 
het belang van gelijkwaardigheid in 
positie. De eerdergenoemde analyse 
van onderzoeksinsituut Sardes (2013) 
naar de stand van zaken rondom de 
invoering van passend onderwijs, 
maakt duidelijk dat het daar bij 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijst wel eens aan schort. Grote 
schoolbesturen hebben mogelijk meer 
macht, meer middelen en meer kennis 
dan kleinere schoolbesturen. Dat 
kan de samenwerking beïnvloeden. 
Ten tweede is de historie van 
samenwerking van invloed. Op 
welke manier is de samenwerking 
tot stand gekomen en kende de 
samenwerkingspartners elkaar al voor 
de samenwerking?  Met betrekking tot 
dit onderzoek kunnen vragen worden 
gesteld als: zijn er in het verleden, 
bij het WSNS-beleid al successen 
gevierd in de samenwerking of juist 
conflicten ontstaan (Kafkabrigade, 
2014)? Is er sprake van concurrentie 
tussen schoolbesturen die in het 
samenwerkingsverband gezamenlijk 
om de tafel zitten? 

Bij samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs vallen daarbij onder de 
startcondities van de samenwerking 
ook de financiën: hoe is de financiële 
situatie van de deelnemende 
schoolbesturen en in hoeverre is er 
bijvoorbeeld sprake van verevening? 
Ook de verhouding met externe 
partijen zoals gemeente en jeugdzorg 
waarmee samengewerkt wordt, maken 
deel uit van de startcondities van het 
samenwerkingsverband. 

3.2 Institutioneel ontwerp
Het institutioneel ontwerp is een 
tweede factor die van invloed is 
op het proces van samenwerkend 
besturen. Met institutioneel ontwerp 
wordt gedoeld op onder meer de 
formele verhoudingen binnen de 
samenwerkingsverbanden, de 
organisatorische vormgeving (onder 
andere verdeling van taken en rollen) en 
de vastgelegde regels en procedures. 
Voor samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs is hier de 
governancestructuur van belang. 
Hiervoor is teruggegrepen op de 
governancestructuur zoals die in de 
Wet goed onderwijs, goed bestuur is 
bepaald (2010). 

Met Hooge e.a. (2016) constateren 
we dat samenwerkingsverbanden niet 
lijken op onderwijsbesturen en dat 
het dus de vraag is of de governance 
die voor schoolbesturen is opgesteld, 
ook voor samenwerkingsverbanden 
van toepassing zou moeten 
zijn. Het verschil zit hierin dat 
reguliere schoolbesturen een groot 
onderwijsinhoudelijk karakter 
hebben, waar het bestuur van 
samenwerkingsverbanden 
veel indirecter gericht is op 
onderwijsinhoudelijke zaken en 
primair gericht is op het maken van 
beleid, processen en bureaucratie. 
Hooge e.a. (2016) roepen op 
tot twee zaken. Allereerst een 
andere governancestructuur: 
een onafhankelijk bestuurder 
voor samenwerkingsverbanden, 
een toezichthoudend orgaan 
waarvan maximaal 2/3 van de 
toezichthouders eigenaar van 
het samenwerkingsverband is en 
minimaal 1/3 van de toezichthouders 
onafhankelijk is, én een orgaan 
waarin de eigenaren van het 
samenwerkingsverband zich kunnen 

verenigen zoals een ALV van een 
vereniging. Ten tweede roepen 
Hooge e.a. op tot het continu voeren 
van het gesprek over de onderlinge 
verhoudingen, besluitvorming, macht 
en verschillende rollen en posities die 
deelnemers bekleden. De oproep 
tot meer onafhankelijk bestuur en 
toezicht van samenwerkingsverbanden 
ten opzichte van deelnemende 
schoolbesturen kent fervente voor- en 
fervente tegenstanders. Het laat hoe 
dan ook zien dat reflectie op bestuur 
en toezicht van belang is. 

Onder de factor institutioneel 
ontwerp valt ook de vormgeving 
van de besluitvorming. Deze kan 
op veel verschillende manieren 
worden vormgegeven. Bijvoorbeeld 
besluitvorming per meerderheid 
of het consensusmodel. Ook voor 
de verdeling van stemmen zijn 
verschillende manieren mogelijk. 
Bijvoorbeeld one man, one vote of 
proportioneel (naar aantal leerlingen of 
aantal scholen). 

Een derde aspect van de factor 
institutioneel ontwerp betreft de 
rollen en functies van de deelnemers 
aan het samenwerkingsverband. 
Behalve de rol van oprichter en 
eigenaar hebben schoolbesturen 
veel andere rollen en posities in een 
samenwerkingsverband passend 
onderwijs. Bijvoorbeeld die van 
toezichthouder, bestuurder, financieel 
beheerder, werkgever, leverancier van 
diensten en afnemer van diensten. 
Door deze verscheidenheid aan rollen 
en functies is het samenwerken in 
een samenwerkingsverband passend 
onderwijs geen sinecure en bestaat de 
kans dat er sprake is van rolverwarring 
en conflicterende belangen. Dit kan een 
goede besluitvorming in de weg staan 
(Dekkers 2016; Hooge e.a. 2016). Hoe 
gaan schoolbesturen hiermee om? 
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Is rolverwarring te voorkomen en zo ja, 
hoe? 

Tot slot kunnen ook de aansluiting 
van werkprocessen op de praktijk 
evenals de meerjarenbegrotingen en 
ondersteuningsplannen als aspecten 
van institutioneel ontwerp worden 
genoemd. 

3.3 Facilitatief leiderschap
Facilitatief leiderschap is een derde 
factor die van invloed is op het 
samenwerkingsproces en daarmee 
op de resultaten van samenwerkend 
besturen. In deze vorm van leiderschap 
staat het samenbrengen van individuen 
met verschillende capaciteiten 
centraal, zodat iedereen vanuit zijn/
haar eigen kracht een bijdrage levert 
aan het geheel. Ook het zoeken naar 
consensus is belangrijk. Hiermee 
wordt bedoeld dat de communicatie 
voldoende open is en de sfeer in 
de groep zo vertrouwd dat alle 
deelnemers het gevoel hebben dat 
ze invloed kunnen uitoefenen op de 
besluitvorming, dat ze zich betrokken 
en gehoord voelen, dat ze begrip 
hebben voor het uiteindelijk genomen 
besluit en in staat zijn deze door te 
voeren in de eigen organisatie. Deze 
vorm van leiderschap past goed 
bij een organisatievorm waarvan 
verschillende autonoom functionerende 
schoolorganisaties de eigenaar zijn.

3.4 Samenwerkingsproces
Daarnaast expliciteert het model 
het samenwerkingsproces tussen 
betrokken partijen. Op welke manier 
wordt deze vormgegeven en welke 
ingrediënten zijn daarin belangrijk? 
In een samenwerkingsverband 
passend onderwijs is niet alleen 
afstemming over zorgleerlingen 
nodig tussen de schoolbesturen in 
het samenwerkingsverband, maar 
ook met gemeenten waarmee het 

samenwerkingsverband overlapt, 
jeugdzorgregio’s en meer. Dit 
kan oplopen tot soms wel meer 
dan 30 overleggen en regelingen 
(Kafkabrigade, 2014). Een aantal 
factoren is van invloed op de kwaliteit 
van de samenwerking. Allereerst 
het opgebouwde vertrouwen tussen 
de samenwerkingspartners. Ten 
tweede de manier waarop iedereen 
gecommitteerd is aan het proces. 
Ten derde is een gedeeld begrip van 
belang. Is er een duidelijke missie? 
Worden problemen gezamenlijk 
gedefinieerd? Ten vierde zijn 
tussentijdse uitkomsten een belangrijk 
doel van het samenwerkingsproces 
zoals kleine overwinningen of 
strategische plannen. Tot slot is het 
voeren van persoonlijke gesprekken 
belangrijk in het samenwerkingsproces. 
Kijkend naar een samenwerkings-
verband passend onderwijs zien 
we een aantal van deze factoren 
duidelijk terugkomen. Voor 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs, is vertrouwen een cruciale 
factor. Immers, elke deelnemer neemt 
vanuit de eigen schoolorganisatie 
deel aan het samenwerkingsverband 
en ieder moet genomen besluiten 
uitvoeren in de eigen schoolorganisatie. 
Vragen die hierbij spelen, zijn: 
Wanneer ontstaat er vertrouwen bij de 
samenwerkingspartners? Hoe vormt 
het vertrouwen zich wanneer er in 
het verleden een vertrouwensbreuk is 
geweest tussen organisaties die nu 
met elkaar om de tafel zitten? Hoe 
is het leiderschap van invloed op dit 
vertrouwen?

Daarnaast is het belangrijk dat 
alle partijen gecommitteerd zijn 
aan het proces. De Kafkabrigade 
(2014) wijst in dit verband op 
het belang van wederkerigheid. 
Komen tot een gemeenschappelijke 
visie is een onontbeerlijke stap in 

het samenwerkingsproces. Het 
grote aantal partijen binnen een 
samenwerkingsverband maakt 
dit niet eenvoudig (Sardes, 2013). 
Hoe handelen schoolbesturen 
wanneer er sprake is van conflict 
tussen de belangen van het eigen 
schoolbestuur en de belangen van 
het samenwerkingsverband? Laten 
deelnemers de belangen van de 
eigen schoolorganisatie voor gaan, 
of hebben de belangen van het 
samenwerkingsverband prioriteit? 
Is er sprake van een gedeelde 
probleemdefinitie bij alle leden van het 
samenwerkingsverband? Voelen de 
leden allemaal de urgentie om met 
hetzelfde probleem aan de slag te 
gaan, of is de probleemdefinitie die 
de deelnemende schoolbesturen zien, 
nooit onderling gedeeld, besproken en 
tot een gezamenlijke probleemdefinitie 
gemaakt? 

Eigenaarschap is een ander belangrijk 
aspect van dit samenwerkingsproces. 
Voelt iedereen zich ook eigenaar van 
het samenwerkingsverband of zien 
de deelnemende schoolorganisaties 
het als een van bovenaf 
opgelegde verplichting? Zien de 
deelnemende schoolorganisaties de 
medeschoolbesturen ook als eigenaar, 
met een gemeenschappelijke visie, 
doelen en waarden?

3.5 Resultaten
Tot slot bevat het model de resultaten. 
Het is belangrijk dat de resultaten 
van de samenwerking regelmatig 
gemonitord worden. Hoe optimaler de 
(start)condities en het verloop van het 
samenwerkingsproces, hoe beter de 
resultaten. 

Het huidige onderzoek wil inzicht geven 
in hoe de genoemde factoren volgens 
de respondenten van invloed zijn op 
het behalen van de doelen die gesteld 
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zijn door een samenwerkingsverband. 
Overkoepelend doel van een 
samenwerkingsverband is het 
verzorgen van passend onderwijs 

voor elke leerling die onder 
de verantwoording van het 
samenwerkingsverband valt. Meer 
specifieke doelen kunnen bijvoorbeeld 

het minimaliseren van het aantal 
thuiszitters of het behalen van een 
bepaalde vereveningsopdracht zijn. 
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4. ONDERZOEKSOPZET EN 
RESULTATEN

Om antwoord te vinden op de 
onderzoeksvraag, zoals beschreven 
in hoofdstuk 1 en 3, is zowel een 
kwantitatief als een kwalitatief 
onderzoek uitgevoerd. De resultaten 
van het eerste oriënterende, 
kwantitatief onderzoek onder leden 
van Verus zijn gebruikt om het tweede, 
kwalitatieve onderzoek, bestaande uit 
diepte-interviews, invulling te geven. 
Dit hoofdstuk beschrijft beknopt 
de onderzoeksopzet van beide 
onderzoeken en de resultaten ervan. 

4.1 Kwantitatief onderzoek
Het kwantitatieve onderzoek werd 
samen met het onderzoeksbureau 
IVA Onderwijs uitgevoerd en 
bestond uit een vragenlijst met 
open en gesloten vragen die 
gestuurd is naar toezichthouders, 
bestuurders, directeuren/rectoren 
van schoolbesturen die bij Verus 

zijn aangesloten. Doel van deze 
vragenlijst was zicht krijgen 
op de formele structuren van 
samenwerkingsverbanden en op 
de manier waarop samenwerking 
in samenwerkingsverbanden wordt 
ervaren (zie bijlage). 
Aan 700 toezichthouders, bestuurders, 
directeuren/rectoren van bij Verus 
aangesloten schoolbesturen 
aangesloten werd een email gestuurd 
met het verzoek mee te werken aan 
het onderzoek. In de mail stond een 
link naar de vragenlijst die online kon 
worden ingevuld binnen twee weken 
na versturen van de e-mail. Het was 
mogelijk om op enig moment te 
beginnen met invullen en op een later 
moment verder te gaan. De vragenlijst 
werd door 83 respondenten ingevuld: 
33 toezichthouders, 29 bestuurders, 
21 geen specifieke functie. Er waren 
485 originele samenwerkingsverbanden 

te identificeren, 18 respondenten gaven 
aan het nummer niet te willen/kunnen 
doorgeven, 4 gaven niet bestaande 
nummers aan, 13 mensen vulden een 
niet origineel samenwerkingsverband 
in. Er was sprake van een redelijke 
spreiding over Nederland. 
Voor de uitgebreide beschrijving van 
de opzet en de resultaten van dit 
onderzoek, zie bijlage. 

4.2 Resultaten kwantitatief 
onderzoek
De vragenlijst richtte zich op zes 
aspecten van samenwerken in een 
samenwerkingsverband gebaseerd 
op het model van Ansell & Gash 
(2007) en vroeg respondenten of ze 
deze negatief, neutraal of positief 
beoordeelden. De onderstaande tabel 
geeft deze beoordeling weer:

Positief Neutraal Negatief

Kwaliteit van de samenwerking 62% 32% 6%

Duidelijkheid in procedures, rollen en taken 52% 46% 2%

Kwaliteit van de besluitvorming 47% 48% 5%

Autonomie van afzonderlijke schoolbesturen in het samenwerkingsverband 84% 13% 3%

Wederkerigheid in de samenwerking 63% 24% 13%

Ervaren machtsevenwicht (‘mutual recognition of interdependence’) 61% 34% 5%

Tabel 1. Beoordeling van zes aspecten van samenwerking in een samenwerkingsverband door de respondenten in %.

De belangrijkste onderzoeksresultaten 
van het oriënterende kwantitatieve 
vooronderzoek zijn hierna 
weergegeven. 
• De doelen van deelnemende 

samenwerkingsverbanden worden 
vooral deels bereikt. 

• Gemiddeld genomen zijn de 
deelnemers neutraal tot redelijk 
positief over de kwaliteit van de 

samenwerking, duidelijkheid in 
procedures, rollen en taken, de 
kwaliteit van de besluitvorming, de 
autonomie en de wederkerigheid.

• Deze aspecten van de 

5. 35 samenwerkingsverbanden PO en 13 samenwerkingsverbanden VO
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samenwerking hangen sterk 
met elkaar samen. Wanneer 
respondenten positief zijn over de 
kwaliteit van de samenwerking, 
is men over het algemeen ook 
positief over de andere aspecten. 

• Op de kwaliteit van de 
samenwerking zijn vooral 
van invloed: het ervaren 
machtsevenwicht, de kwaliteit 
van de besluitvorming en de 
duidelijkheid in procedures, rollen 
en taken. 

• Van invloed op de resultaten 
van het samenwerkingsverband 
passend onderwijs zijn 
kwaliteit van de samenwerking, 
kwaliteit van de besluitvorming, 
duidelijkheid over procedures, 
rollen en taken en 
machtsevenwicht. 

• Wanneer we een onderscheid 
maken tussen PO en VO zien we 
geen opvallende verschillen tussen 
deze sectoren. 

• Ook de historie en totstandkoming 
van een samenwerkingsverband 
heeft geen invloed op de 
resultaten. 

• One man, one vote en het 
consensusmodel zijn bevorderlijk 
voor de kwaliteit van de 
besluitvorming, de ervaren 
wederkerigheid en het ervaren 
machtsevenwicht.

4.2.1 Thema’s voor kwalitatief 
onderzoek
De uitkomsten van het eerste, 
kwantitatief onderzoek komen 
voor een deel overeen met het 
gehanteerde onderzoeksmodel waarbij 
startcondities, institutioneel ontwerp 
(zoals de duidelijkheid in processen, 
rollen en taken en de gehanteerde 
besluitvorming), van invloed zijn op het 
proces van samenwerken.

Het ervaren machtsevenwicht is 

de meest bepalende factor voor de 
kwaliteit van de samenwerking. Dit 
valt in het onderzoeksmodel onder 
mutual recognition of interdependence. 
Immers, als één of meer partijen 
meer machtsmiddelen (beroep 
op grotere financiën of groter 
leerlingaantal bijvoorbeeld) gebruiken, 
gaan zij er niet van uit dat er een 
wederzijdse afhankelijkheid in de 
samenwerking is, maar dat zij op 
basis van machtsmiddelen meer in het 
samenwerkingsverband in te brengen 
hebben. In de diepte-interviews wordt 
hier verder op ingegaan. 

In het gehanteerde onderzoeksmodel is 
de historie van de samenwerking een 
belangrijk aspect dat van invloed is op 
de samenwerking. Uit onze studie blijkt 
dat de historie geen directe invloed 
heeft op het samenwerkingsproces. In 
de diepte-interviews is daarom ook op 
dit onderwerp doorgevraagd. 

Opvallend is tot slot dat de autonomie 
van het eigen schoolbestuur in 
het samenwerkingsverband niet van 
invloed lijkt te zijn op de kwaliteit van 
de besluitvorming en op de resultaten 
van het samenwerkingsverband. 
Deze uitkomst hadden wij vooraf niet 
verwacht. Omdat alle deelnemers in 
het samenwerkingsverband autonoom 
functionerende schoolbesturen zijn die 
hun eigen ideeën over onderwijs en 
hun eigen belangen hebben, hadden 
we verwacht dat de kwaliteit van 
de besluitvorming en de resultaten 
van het samenwerkingsverband 
als positiever beoordeeld zouden 
worden wanneer de autonomie van de 
afzonderlijke schoolbesturen positief 
gewaardeerd zou worden. Om meer 
zicht te krijgen op de invloed van 
de autonomie van de afzonderlijke 
schoolbesturen op het samenwerken 
in het samenwerkingsverband,  is in de 
diepte-interviews op dit punt ingegaan.

Uit het kwantitatief onderzoek komt 
tevens naar voren dat wanneer 
sprake is van veel verschillende 
levensbeschouwelijke 
identiteiten naast elkaar in een 
samenwerkingsverband, de kwaliteit 
van de samenwerking minder goed 
wordt beoordeeld, procedures, 
rollen en taken minder duidelijk zijn 
en er minder wederkerigheid wordt 
ervaren. We kunnen niet concluderen 
dat het aantal verschillende 
levensbeschouwelijke identiteiten 
direct verband houdt met deze 
zaken, er kunnen immers ook andere 
oorzaken hiervoor zijn. Bijvoorbeeld het 
aantal deelnemende schoolbesturen 
aan het samenwerkingsverband. 
Hoe meer verschillende 
schoolbesturen deelnemen aan een 
samenwerkingsverband, hoe groter de 
kans is op verschillende identiteiten, 
maar ook hoe ingewikkelder 
samenwerken kan worden. 

4.3 Kwalitatief onderzoek 

4.3.1 Onderzoeksopzet
Aan het einde van de kwantitatieve 
vragenlijst konden deelnemers hun 
gegevens achterlaten als ze mee wilde 
werken aan een diepte-interview. Uit 
deze mensen is een selectie gemaakt 
op basis van locatie, grootte van het 
eigen schoolbestuur en functie in het 
eigen schoolbestuur. Daarnaast werden 
respondenten aangedragen door 
de adviseurs cultuur, governance en 
organisatie van Verus. 
Mede aan de hand van de resultaten 
van de kwantitatieve studie zijn de 
vragen voor de diepte-interviews voor 
het kwalitatief onderzoek opgesteld in 
samenwerking met onderzoeksbureau 
IVA. De diepte-interviews zijn 
opgenomen en later uitgewerkt. De 
uitwerking was niet woordelijk. 
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Functie in het SMV Functie in de 
schoolorganisatie

Sector Regio Grootte SMV

voorzitter bestuur met toezichthoudende functie voorzitter CvB
eenpitter

VO Midden 4 schoolbesturen

voorzitter bestuur directeur-bestuurder, 
3 scholen

PO Zuid 13 schoolbesturen

algemeen bestuurder voorzitter CvB 
eenpitter

VO Midden 11 schoolbesturen

respondent 1: lid van het SMV als algemeen directeur 
van een eenpitter  
respondent 2: adviseur kleine schoolbesturen

directeur eenpitter 

adviseur

PO Noord 43 schoolbesturen

vice-voorzitter van ondersteunings-planraad, 
medezeggenschaps-orgaan samenwerkings-verband 
(daarnaast lid RvT van scholengemeenschap Noord-
Nederland)

ouder 

eenpitter

VO Noord 11 schoolbesturen

voorzitter dagelijks bestuur voorzitter CvB, 14 
scholen

PO Midden 30 schoolbesturen, 
ingericht in 7 
deelregio’s of kamers

afnemer van ondersteuning die 
samenwerkingsverband biedt

directeur basisschool PO Noord 31 schoolbesturen

voorzitter algemeen bestuur voorzitter CvB, 
23 scholen

PO Midden 8 schoolbesturen

lid van toezichthoudend deel van bestuur voorzitter CvB
eenpitter

VO Midden 5 schoolbesturen

Tabel 2. Kenmerken respondenten diepte-interviews.

lid bestuur en lid raad van toezicht van stichting 
boven dit samenwerkingsverband

lid raad van bestuur,
8 VO- en 3 MBO- 
scholen

VO Midden 7 schoolbesturen

lid bestuur met toezichthoudende functie voorzitter CvB,
1 school

VSO Midden 15 schoolbesturen

bestuurder met toezichthoudende functie, voorzitter 
van dat bestuur én lid ALV

directeur- bestuurder, 
4 scholen

VO Midden 13 schoolbesturen

bestuurder met toezichthoudende functie voorzitter CvB, 
13 scholen

PO Midden 15 schoolbesturen

penningmeester en secretaris (bestuur) én lid van 
ALV

voorzitter CvB, 
1 school

VO Noord 9 schoolbesturen

voorzitter voorzitter CvB, 
2 scholen

SBO 
en 
VSO

Zuid 16 schoolbesturen
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De interviews zijn in samenwerking 
met onderzoeksbureau IVA 
geanalyseerd op de thema’s uit het 
onderzoeksmodel Collaborative 
Governance en op thema’s die uit 
de kwantitatieve vragenlijsten naar 
voren kwamen als urgent (ervaren 
machtsevenwicht, historie van de 
samenwerking en autonomie van het 
eigen schoolbestuur). 

De resultaten van de interviews 
zijn niet representatief voor alle 
samenwerkingsverbanden in 
Nederland gezien het grote aantal 
samenwerkingsverbanden die onder 
verschillende omstandigheden in 
verschillende regio’s binnen Nederland 
samenwerken. Dat was ook niet het 
oorspronkelijke doel. Doel van het 
kwalitatieve onderzoek was om met 
behulp van de resultaten en analyse 
van het kwantitatieve onderzoek 
inzicht te geven in de samenwerking 
in samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs, en te laten zien 
welke thema’s in onderzoek en 
advies aandacht nodig hebben om 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs zo te ondersteunen dat zij 
hun doelen kunnen behalen. 

4.3.2 Respondenten
Aan de diepte-interviews deden 17 
respondenten van 16 verschillende 
samenwerkingsverbanden mee: 7 uit 
het primair onderwijs (PO), 7 uit het 
voortgezet onderwijs (VO), 2 uit het 
speciaal basisonderwijs/voortgezet 
speciaal onderwijs (SBO/VSO). 
Bij de selectie van de gesprekspartners 
is rekening gehouden met hun 
functie in het samenwerkingsverband 
(SMV), de functie in de eigen 
schoolorganisatie, de grootte 
van de eigen schoolorganisatie, 
de sector, de regio van het 
samenwerkingsverband (Midden-, 
Zuid- of Noord-Nederland), en de 

grootte van het samenwerkingsverband 
om zo voor een goede verdeling van 
de verschillende kenmerken in de 
onderzoekspopulatie te zorgen. Op de 
vorige pagina staan de kenmerken van 
de respondenten samengevat. 

4.4 Resultaten kwalitatief 
onderzoek6

4.4.1 De startcondities
In deze paragraaf staat de vraag 
centraal hoe de startcondities 
(bijvoorbeeld: historie, financiën, 
gelijkwaardigheid positie) van 
het samenwerkingsverband van 
invloed op de samenwerking in het 
samenwerkingsverband?

Historie
Uit de kwantitatieve studie kwam 
naar voren dat de historie van 
het samenwerkingsverband geen 
invloed heeft op de kwaliteit van de 
samenwerking. Omdat dit tegen de 
hypothese van het onderzoeksmodel 
ingaat, is aan dit thema in de diepte-
interviews aandacht besteed. Is er 
bijvoorbeeld sprake van een positieve 
invloed als de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband elkaar 
al kennen uit een eerder WSNS-
samenwerkingsverband? 

Uit de interviews blijkt dat dit soms 
wel het geval is. Een bestuurder van 
een groot PO-samenwerkingsverband 
geeft aan dat de deelnemers elkaar al 
uit goed draaiende WSNS-verbanden 
kenden. Hierdoor is er een cultuur van 
vertrouwen en commitment ontstaan, 
een ‘weten waar de ander staat’. 
Toch is elkaar goed kennen niet 
per definitie positief. De algemeen 
bestuurder van een groot VO-
samenwerkingsverband geeft aan 
dat de historie die er ligt tussen de 
deelnemers ook voor problemen 
kan zorgen. Allereerst doordat 

de deelnemers soms in een 
concurrentiepositie tot elkaar staan 
en daardoor moeilijker het belang van 
de eigen organisatie los kunnen laten. 
De krimp waar veel scholen mee te 
maken hebben, draagt ook bij aan het 
gevoel van concurrentie. Immers, het 
aantal leerlingen neemt af en daarom 
wordt het voor schoolorganisaties nog 
belangrijker om de leerlingen die er zijn 
te werven voor hun scholen. 

Ook kunnen in het verleden de 
persoonlijke verhoudingen tussen 
deelnemers beschadigd kunnen zijn. 

‘Dit levert soms een 
merkwaardige sfeer op, zaken 
die tussen de besturen spelen, 
zijn niet direct onderdeel van het 
samenwerkingsverband, maar de 
sfeer bepaalt wel hoe iemand aan 
tafel zit.’

Deze bestuurder geeft aan dat dit 
een wezenlijk probleem vormt in 
het samenwerkingsproces omdat 
het lastig bespreekbaar is. Het 
onderwerp is te delicaat en de 
samenwerking te kwetsbaar om dit 
te bespreken. Dezelfde bestuurder 
stelt aan de andere kant ook dat ‘het 
samenwerkingsverband wel dwingt tot 
samenwerken en knopen doorhakken’. 
Mensen stappen dus soms over hun 
eigen schaduw heen. 

Een bestuurder uit het PO stelt dat de 
bestuurders door deelname aan het 
samenwerkingsverband gedwongen 
werden om samen te werken. Er 
speelden immers gezamenlijke 
belangen:

‘Men heeft jaren met de rug naar 
elkaar toe geleefd, maar door 
passend onderwijs werd men 
gedwongen zich naar elkaar toe 
te draaien.’ 

6. De citaten die in dit hoofdstuk gebruikt worden zijn niet letterlijk, maar beschrijvingen die zo dicht mogelijk liggen bij wat er letterlijk gezegd 
werd.
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Ook geeft hij aan dat de toetreding 
van nieuwe bestuurders die met 
een frisse blik beginnen en niet 
gehinderd worden door een verleden 
met andere deelnemers aan het 
samenwerkingsverband, positief heeft 
bijgedragen aan de samenwerking. 

Financiën
Een volgend aspect van de 
startcondities zijn de financiën. De 
verevening die moet plaatsvinden, 
betekent dat sommige schoolbesturen 
flinke financiële offers moeten brengen. 
Een bestuurder is het SBO benoemt dit 
en geeft tegelijk aan dan er dan binnen 
een samenwerkingsverband een gevoel 
van solidariteit met elkaar moet zijn. 

‘We hebben solidariteit met elkaar 
nodig, want we moeten het 
samen doen.’ 

Hiervoor is het nodig om open met 
elkaar te spreken over zorgen en 
gevoelens van concurrentie om het 
beschikbare geld. Een bestuurder 
uit het PO geeft aan dat dat best 
ingewikkeld is. Hij stelt: 

‘Het is gek, omdat je wel een 
samenwerkingsverband bent, 
samen verantwoordelijk bent. 
Maar toch… de lasten van een 
ander, dat blijft ingewikkeld.’

Ook het feit dat het speciaal onderwijs 
een jaar achter loopt qua financiering 
kan het behalen van resultaten 
beïnvloeden. In periodes dat het 
speciaal onderwijs groeit, moet het 
samenwerkingsverband namelijk 
zogenaamd ‘voorfinancieren’ om 
zaken financieel rond te krijgen. 
Een bestuurder van een VO-
samenwerkingsverband zegt hierover: 

‘Dat bemoeilijkt het samenwerken, 
omdat je onder stress moeilijke 

beslissingen moet nemen, 
die vervolgens weer invloed 
hebben op de financiën van het 
samenwerkingsverband.’

Toch valt op dat de respondenten de 
financiën of verevening niet heel vaak 
noemen als van grote invloed op het 
samenwerkingsproces. Het lijkt zo te 
zijn dat een samenwerkingsverband 
zich schikt in een vereveningsopdracht 
en dat de manier van omgaan 
hiermee, de communicatie hierover 
met elkaar en een gedeeld gevoel van 
eigenaarschap van deze opdracht 
bepalender zijn voor de samenwerking. 
Zie hiervoor ook de paragraaf 
Samenwerkingsproces. 

Verschillen in macht, middelen en 
kennis/achtergrond
Verschillen in macht, middelen en 
kennis/achtergrond hebben eveneens 
invloed op het samenwerkingsproces. 
Grote schoolbesturen nemen 
soms meer macht dan andere 
samenwerking. Een respondent van 
uit het VO vertelde dat wanneer de 
twee grote schoolbesturen van het 
samenwerkingsverband het eens 
zijn, de beslissing ‘eigenlijk al is 
genomen’. De bestaande ongelijkheid 
maakt samenwerking lastig. Veel 
samenwerkingsverbanden hebben 
daarom maatregelen getroffen om 
dit machtsspel te voorkomen (zie de 
paragraaf over besluitvorming). 

Het verschil in kennis en achtergrond 
wordt verschillende keren genoemd als 
factor die het samenwerkingsproces 
bemoeilijkt. Een respondent vanuit een 
VO-samenwerkingsverband noemt het 
een ‘verschil in focus’. Hij geeft aan 
dat sommige collega-schoolbesturen 
een directeur-bestuurder hebben. 
Deze mensen kijken anders naar 
het samenwerkingsverband dan 
bestuurders:

‘Zij zijn te veel bezig met specifieke 
schoolzaken en niet met 
overkoepelende bestuurszaken.’ 

Dit onderwerp blijkt moeilijk 
bespreekbaar, omdat het gevoelig 
ligt. Een respondent uit het PO merkt 
op dat de kennis en achtergrond 
van de deelnemers heel divers 
is. Omdat alle bestuursleden van 
de deelnemende schoolbesturen 
onderdeel zijn van het bestuur van het 
samenwerkingsverband, zorgt dit voor 
een bonte mix. Zij beschrijft:

‘Ik heb een collega wiens 
expertise in huisvesting zit. Nou, 
dat is toch wat anders en minder 
relevant in dit kader (…) het is 
gewoon niet zo effectief als je met 
al die diverse achtergronden en 
expertises aan tafel zit.’

Samenvatting
Deze paragraaf liet zien hoe de 
startcondities van invloed zijn op de 
samenwerking. Startcondities door 
respondenten genoemd werden zijn:
• Historie van het 

samenwerkingsverband
• Financiën
• Verschillen in macht, middelen en 

kennis/achtergrond

Opvallend is dat de geschiedenis 
van een samenwerkingsverband op 
verschillende manieren van invloed 
kan zijn. Elkaar kennen kan positief 
zijn omdat er een zekere mate 
van vertrouwen bestaat tussen de 
deelnemers, maar pijn uit het verleden 
kan ook een rol spelen in de interactie. 
De financiële situatie is voor de 
respondenten van dit onderzoek niet 
van grote invloed op het samenwerken. 
De verschillen in macht, middelen en 
kennis/achtergrond van deelnemers 
heeft wel invloed. 
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4.4.2 Institutioneel ontwerp
Op welke manier draagt het 
institutioneel ontwerp, de manier 
waarop het samenwerkingsverband 
is opgezet, bij aan het proces van 
samenwerken en daarmee aan het 
behalen van resultaten? Onder het 
institutioneel ontwerp vallen: het 
centraal of decentraal regelen van het 
samenwerkingsverband, de manier 
waarop respondenten de organisatie 
van het samenwerkingsverband zien, 
de manier waarop de besluitvorming 
is geregeld en de helderheid van 
processen, rollen en taken. 

Centraal of decentraal
Een eerste onderwerp dat valt onder 
het institutioneel ontwerp van het 
samenwerkingsverband is de keuze 
voor het centraal of decentraal regelen 
van financiën en ondersteuning. 
Kiezen samenwerkingsverbanden voor 
een centrale regeling, dan betekent 
dit dat het samenwerkingsverband 
verantwoordelijk is voor zorgplannen 
en voor een groot deel bepaalt 
wat er op de scholen van het 
samenwerkingsverband plaatsvindt 
aan extra ondersteuning. Een groot 
deel van de financiële middelen 
blijft dan binnen de organisatie van 
het samenwerkingsverband, dat 
vervolgens aan de deelnemende 
schoolbesturen en individuele scholen 
zorg-arrangementen aanbiedt. De 
meeste respondenten geven aan dat 
er binnen hun samenwerkingsverband 
geen centrale regeling is. Degene die 
aangeeft dat dat wel het geval is vult 
aan:

‘(…) maar dit gaat veranderen. We 
willen steeds meer het geld naar 
de scholen laten gaan en minder 
bij het samenwerkingsverband 
laten. Reden is om de scholen zelf 
de keuzes te laten maken en te 
doen wat bij hen past.’

Voor de meeste respondenten is 
bovenstaand argument – scholen zelf 
keuzes laten maken – ook de reden 
om te kiezen voor een decentrale 
regeling, ofwel: geld volgt de leerling. 
Wanneer zaken decentraal zijn 
geregeld, zijn schoolbesturen binnen 
het samenwerkingsverband zelf 
verantwoordelijk voor het opstellen van 
zorgplannen en schoolwerkplannen 
en de uitwerking daarvan in de 
leerlingenzorg. Dit betekent dat scholen 
zelf veel autonomie wordt gegeven in 
het uitgeven van middelen. Zij krijgen 
geld van het samenwerkingsverband 
op basis van vertrouwen dat het 
goed zal worden uitgegeven en dat 
het op een goede manier terecht 
komt bij de kinderen voor wie 
het bedoeld is. Achteraf zal het 
samenwerkingsverband de scholen 
dan vragen om zich te verantwoorden 
over de geboden ondersteuning. 

De bestuurders van samenwerkings-
verbanden waar zaken decentraal 
zijn geregeld, stellen dat deze factor 
bijdraagt aan het behalen van de 
doelen van het samenwerkingsverband. 
Door scholen autonomie te verlenen, 
geef je hun verantwoordelijkheid 
en hierdoor nemen scholen ook 
hun verantwoordelijkheid om het 
onderwijs op zo’n manier in te vullen 
dat het bij hun leerlingen past. Wel 
is het uit handen geven van de 
verantwoordelijkheid ook spannend: 

‘Het blijft ook twijfelachtig, moeten 
we nog meer sturen, nog meer 
meten?’

Het gevoel kan bij deelnemende 
schoolorganisaties ontstaan dat er 
niet genoeg controle is en dat de 
samenwerkingsverbanden niet genoeg 
zicht hebben op de manier waarop 
scholen financiële middelen inzetten. 
Komt het geld goed terecht en wordt 

het goed besteed? Een respondent 
vertelt:

‘Er zijn ook besturen waar het 
minder goed mee gaat. Dan is er 
altijd de angst dat deze scholen 
de middelen gebruiken om 
andere zaken te bekostigen dan 
waarvoor het geld bedoeld is. Er 
is geen sprake van wantrouwen, 
we beschermen de vrijheid, 
maar we verwachten wel dat je 
je verantwoordt (…) De Inspectie 
vroeg wel nadrukkelijk hoe men 
zeker weet dat het geld goed 
besteed wordt.’ 

Decentraal regelen heeft wel een 
risico, namelijk dat scholen onderling 
gaan vergelijken hoeveel geld 
iedere deelnemende school van het 
samenwerkingsverband krijgt. ‘Het geld 
volgt de leerling’ kan betekenen dat 
sommige scholen minder geld krijgen 
dan andere scholen. Dit kan soms voor 
scheve ogen zorgen:

‘Sommige scholen gaan dat 
helemaal uitpluizen, door de 
oogharen kijken of het wel precies 
klopt.’

Een bestuurder geeft ook aan dat 
het feit dat scholen verantwoording 
afleggen over de bestede middelen, 
niet hetzelfde is als verantwoording 
afleggen over de kwaliteit van de 
geboden ondersteuning en zorg. In een 
ander samenwerkingsverband is dat al 
wel het geval:

‘We leggen verantwoording af op 
zowel kwaliteit als middelen.’ 

Ook zijn er samenwerkingsverbanden 
die nadrukkelijk zoeken naar een 
middenweg. Ze vinden het belangrijk 
dat het geld de leerling volgt en dat 
het samenwerkingsverband ‘meer 
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is dan een doorgeefluik van geld’. 
Deze samenwerkingsverbanden 
vinden het belangrijk dat deelname 
aan het samenwerkingsverband de 
schoolorganisaties ten goede komt. 
Een respondent vertelt: 

‘Wij kiezen voor het schoolmodel 
[decentraal regelen], maar zien 
onszelf als meer dan een verdeler 
van geld. We willen daarbij een 
netwerkfunctie hebben, expertise, 
kwaliteit bieden en mensen bij 
elkaar brengen.’ 

Deelnemende schoolorganisaties 
zoeken naar manieren om in het 
samenwerkingsverband expertise met 
elkaar te delen. Zo zijn er studiedagen 
en werkgroepen. Een bestuurder van 
een VO-samenwerkingsverband vertelt 
dat studiemiddagen niet alleen om 
de inhoud gaan, maar ook om het 
versterken van het interne netwerk van 
het samenwerkingsverband:

‘We doen steeds meer 
studiemiddagen samen. Daarmee 
maken we de netwerkfunctie 
sterker. We hadden bijvoorbeeld 
een carrousel georganiseerd: 
een doordraaisysteem waardoor 
iedereen op verschillende scholen 
van het samenwerkingsverband 
kwam, en even meedraaide daar 
(…) Ik zou graag willen dat mensen 
tegen elkaar zeggen: “Draai maar 
een dagje mee.” Daar wil ik aan 
werken.’ 

Type organisatie
Op de vraag wat voor soort organisatie 
een samenwerkingsverband 
eigenlijk is, worden verschillende 
antwoorden gegeven. Allereerst geven 
enkele respondenten aan dat het 
samenwerkingsverband vooral een 
wettelijke verplichting is, een regeling 
waaraan voldaan moet worden. 

Daarbij zien veel respondenten het 
verband als een netwerkorganisatie 
waarin behalve geld ook expertise, 
kennis en ervaring gedeeld wordt, 
zoals hierboven al werd beschreven. 
Sommige respondenten geven aan 
dat het samenwerkingsverband 
de eigenschappen kent van een 
eigenstandige organisatie: zo heeft 
het mensen in dienst, een directeur, 
experts en een administratie. Een 
respondent uit het VO stelt:

‘Het is een privaatrechtelijke 
organisatievorm. Een organisatie 
in het heel klein (…) Het is meer 
dan een netwerk, omdat het 
samenwerkingsverband direct 
de financiën krijgt vanuit het 
ministerie en daarmee scholen 
afhankelijk worden van de 
financiële stromen vanuit het 
samenwerkingsverband.’

Tot slot geven respondenten aan dat 
ze het samenwerkingsverband vooral 
zien als een gemeenschappelijke 
regeling. Hiermee bedoelen ze dat het 
samenwerkingsverband geen doel op 
zich is, maar ondersteunend moet zijn 
aan de scholen en de leerlingen. De 
primaire verantwoordelijkheid moet bij 
de school blijven liggen:

‘We zijn er trots op, we werken 
vanuit gezamenlijkheid.’ 

Een combinatie van deze verschillende 
rollen van het samenwerkingsverband 
wordt ook genoemd: 

‘Op bepaalde momenten 
vertonen we kenmerken van al 
die opties. Van een eigenstandige 
organisatie als we geld 
lenen aan het SO en van een 
netwerkorganisatie als we kennis 
delen.’ 

De manier waarop men de organisatie 
ziet, lijkt niet van directie invloed te zijn 
op het samenwerkingsproces. Het is 
eerder een resultaat hiervan. 

Focus van het 
samenwerkingsverband
Respondenten verschillen ook in de 
manier waarop zij de focus van het 
samenwerkingsverband beschrijven. 
De meesten geven aan dat het 
samenwerkingsverband ten dienste 
van de leerkrachten en leerlingen moet 
staan. Een andere respondent vertelt 
dat in het samenwerkingsverband 
duidelijk werd dat de dagelijkse 
praktijk van docenten te ver af 
stond van de activiteiten van het 
samenwerkingsverband: 

‘De docenten zien de leerlingen 
en moeten met de beslissingen 
van het samenwerkingsverband 
omgaan. Maar er was bij 
hen geen verbinding met het 
samenwerkingsverband.’ 

Het samenwerkingsverband is toen 
het proces in gegaan om veel meer 
te denken vanuit de vraag wat er 
speelt op de scholen om juist die 
zaken die nodig zijn op de scholen 
vast te leggen in documenten en 
structuren. Dit in tegenstelling tot 
hoe dit samenwerkingsverband was 
begonnen: zaken top-down vastleggen 
in documenten en structuren en deze 
in scholen proberen te implementeren. 

Maar er zijn ook samenwerkings-
verbanden die de eigen rol juist niet in 
de scholen zelf zien, maar focussen op 
de deelnemende schoolbesturen. Een 
respondent zegt hierover: 

‘De primaire doelgroep van het 
samenwerkingsverband zijn 
de schoolbesturen. De rol van 
het samenwerkingsverband 
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is het ondersteunen van de 
schoolbesturen bij hun vragen en 
uitdagingen wat betreft passend 
onderwijs.’

Ook de focus van het samenwerkings-
verband is niet bepalend voor het 
samenwerkingsproces, maar is eerder 
een uitkomst van gesprekken in dat 
samenwerkingsproces. 

Besluitvorming
De manier waarop de besluitvorming 
is geregeld, is een volgend aspect 
van het institutioneel ontwerp. Het 
kwantitatief onderzoek maakte duidelijk 
dat de wijze waarop de besluitvorming 
geregeld is, belangrijk is voor de 
kwaliteit van de samenwerking. In de 
diepte-interviews is doorgevraagd op 
de precieze aard van deze invloed. 
Omdat in het samenwerkingsverband 
schoolorganisaties van verschillende 
grootte, met variërende middelen en 
diverse expertise deelnemen, kiezen 
sommige samenwerkingsverbanden 
ervoor om in hun besluitvorming iets 
van de ongelijkheid weg te nemen om 
zo veel mogelijk machtsongelijkheid 
weg te nemen. De twee meest 
genomen maatregelen zijn one man, 
one vote of het consensusmodel. 
Wanneer sprake is van one man, 
one vote, heeft elke deelnemende 
schoolorganisatie één stem, ongeacht 
het aantal leerlingen dat elke 
schoolorganisatie heeft. Wanneer 
sprake is van het consensusmodel is 
het streven dat een besluit door alle 
deelnemende schoolorganisaties in 
het samenwerkingsverband gedragen 
wordt. Een respondent legt uit waarom 
dit goed werkt:

‘We streven naar consensus: 
dat een beslissing die genomen 
wordt, door iedereen gedragen 
wordt. Dat is volgens mij de goede 
insteek. Grote besturen hoeven 

niet, omdat ze groot zijn, meer 
invloed te hebben. Mijn bestuur 
is wel een van de grootste, maar 
ik vind dat je met samen praten 
verder komt dan met invloed 
proberen te optimaliseren in 
regels.’ 

Er worden ook andere oplossingen 
aangedragen om te voorkomen dat de 
grootste schoolbesturen de meeste 
macht hebben. Een respondent vertelt 
dat de verschillen in aantal leerlingen 
per schoolorganisatie enorm zijn. Zo is 
er binnen een samenwerkingsverband 
een schoolorganisatie met 
12.000 leerlingen en zijn er enkele 
eenpitters waarvan de kleinere 
rond de 200 leerlingen hebben. Het 
samenwerkingsverband heeft gekozen 
voor het model van 1 stem per 500 
kinderen. In vergelijking met de grote 
schoolbesturen, hebben de eenpitters 
onafhankelijk van elkaar weinig 
stem in het samenwerkingsverband. 
Om de eenpitters toch stem te 
geven, werkt deze groep van 
eenpitters samen en wordt het aantal 
stemmen dat zij krijgen over hun 
gezamenlijke leerlingaantal berekend. 
Op deze manier hebben de kleine 
schoolbesturen ook invloed en hebben 
de grote schoolorganisaties niet zo 
veel macht dat zij alleen beslissingen 
kunnen nemen voor alle deelnemers in 
het samenwerkingsverband. 

Een ander samenwerkingsverband 
verdeelt de stemmen wel naar aantal 
leerlingen, maar moet bij een meerder-
heidsbesluit altijd de instemming 
hebben van minimaal 2 kleine 
schoolbesturen van minder dan 1.000 
leerlingen.

Er zijn ook samenwerkingsverbanden 
waar op geen enkele manier 
gecompenseerd wordt voor grootte. 
Het kan dan voor kleine schoolbesturen 

lastig zijn om tegen de grote besturen, 
die in de besluitvorming veel macht 
hebben, op te moeten boksen. 
Een bestuurder van een kleine 
schoolorganisatie zegt hierover:

‘Wij hebben gekozen voor onze 
verdeling van stemmen, omdat 
ik ook wel snap dat een grote 
schoolorganisatie het niet oké 
vindt als ik evenveel stemmen heb 
als hij. Maar dat zorgt wel voor het 
Calimero-effect.’ 

Kamers
Twee van de in het onderzoek 
meegenomen samenwerkings-
verbanden hebben ervoor gekozen om 
de structuur van kamers neer te zetten. 
Het ene samenwerkingsverband 
heeft drie kamers, het andere 
samenwerkingsverband zeven. 
Deze kamers functioneren als relatief 
zelfstandige organen onder het 
samenwerkingsverband en voeren ook 
zelfstandig de regie over hun financiën. 

Reden voor het werken met een 
kamerstructuur is bij het ene 
samenwerkingsverband dat de drie 
kamers een voortzetting vormen van 
de eerdere drie WSNS-verbanden. 
Het samenwerkingsverband passend 
onderwijs is daar als het ware overheen 
gelegd. Aan de structuur is daardoor 
weinig veranderd en ook voor leraren 
is er weinig veranderd. Bij het andere 
samenwerkingsverband werkt men 
met kamers, omdat er binnen het 
samenwerkingsverband veel regionaal 
bepaald wordt door gemeenten en 
zorgaanbieders. De aparte kamers 
kunnen daar beter op inspelen dan het 
samenwerkingsverband als geheel, 
en dat komt de resultaten van het 
samenwerkingsverband ten goede. 

Rolonduidelijkheid
Helderheid over rollen maakt 
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eveneens deel uit van het 
institutioneel ontwerp. Onhelderheid 
hierover heeft veel invloed op de 
samenwerking en op de resultaten 
van het samenwerkingsverband. 
Deze rolonduidelijkheid komt op 
verschillende manieren naar voren:
• de relatie tussen het 

samenwerkingsverband en de 
eigen schoolorganisatie;

• de verschillende rollen 
die deelnemende 
schoolorganisaties intern in een 
samenwerkingsverband vervullen; 

• de interne governance van een 
samenwerkingsverband.

Samenwerkingsverband en eigen 
schoolorganisatie
De rolonduidelijkheid komt allereerst 
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:

‘Als ik door de RvT bevraagd word 
om iets uit te leggen wat niet in 
lijn is met mijn schoolorganisatie, 
dan heb ik een “petten-dilemma” 
(…) Ik pas het principe toe: pas toe 
of leg uit. Ik leg dus aan mijn RvT 
uit waarom ik soms op het niveau 
van het samenwerkingsverband 
beslissingen moet nemen die 
niet direct in het belang zijn voor 
de eigen schoolorganisatie. Dat 
is lastig, maar wel een gegeven. 
Je moet dus echt je eigen 
belangen los kunnen laten en 

voor het samenwerkingsverband 
kunnen denken. Dat is een gekke 
structuur.’ 

Deze bestuurder van een VO-
samenwerkingsverband geeft 
aan dat het loslaten van het 
eigenbelang een belangrijk 
onderdeel is van samenwerken in 
het samenwerkingsverband. Hij geeft 
het belang aan om de besluiten aan 
de toezichthouders van de eigen 
schoolorganisatie uit te leggen. Ook 
een andere bestuurder uit een VO- 
samenwerkingsverband vertelt hierover:

‘Welke pet heb ik op? Spreek ik 
namens mijn school-organisatie 
of namens het samenwerkings-
verband? Ik kan het wel goed 
scheiden, maar het blijft vreemd. 
Dan zijn er nog de toezichthouders 
van mijn schoolorganisatie. Ik 
voorzie hen van een permanente 
stroom van informatie over het 
samenwerkingsverband. Dat 
hoeft niet, maar ik doe het wel 
voor transparantie.’ 

Dit betekent overigens niet 
dat de deelnemers vinden dat 
deze verschillende rollen in de 
eigen schoolorganisatie en het 
samenwerkingsverband verkeerd zijn 
of dat het samenwerkingsverband 
onafhankelijk zou moeten zijn 
van de schoolbesturen. Er heerst 
grote consensus over het feit dat 
juist de schoolbesturen hun rollen 
in het samenwerkingsverband 
moeten hebben. Het gaat tenslotte 
om financiële zaken die op hun 
schoolorganisatie van invloed zijn én, 
wat de meeste respondenten nog 
belangrijker vinden, het gaat om het 
welzijn van hun leerlingen: 

‘Samenwerkingsverbanden 
moeten van de scholen blijven 

en ondersteunend zijn aan de 
scholen. Het moet vooral geen 
eigenstandige organisatie 
worden die allerlei eigen 
belangen heeft.’ 

Verschillende rollen van de 
deelnemers
Het feit dat deelnemende 
schoolorganisaties binnen het 
samenwerkingsverband veel 
verschillende rollen vervullen, zorgt 
eveneens voor rolonduidelijkheid. 
De deelnemende schoolorganisaties 
aan het samenwerkingsverband zijn 
zowel toezicht, bestuur, eigenaar, MR, 
aanbieder van expertise (in geval van 
SO) en afnemer. Een schoolbestuurder 
vertelt:

‘Ik kan bijvoorbeeld de ene dag de 
expertise van het SO inroepen en 
de volgende dag als bestuurder 
van het samenwerkingsverband 
gesprekken voeren over de 
noodzaak minder leerlingen door 
te verwijzen naar datzelfde SO. Ik 
moet duidelijk weten vanuit welke 
rol ik praat, daar steeds bij stil 
staan.’

De respondenten geven aan 
dat deelnemers aan een 
samenwerkingsverband zich steeds 
bewust moeten zijn van welke rol ze op 
welk moment vervullen. 

Interne governance van een 
samenwerkingsverband
Er is ook sprake van rolonduidelijkheid 
in de governancestructuur van 
samenwerkingsverbanden zelf. De 
manier waarop bestuur en toezicht 
worden gescheiden, vormt een 
belangrijk vraagstuk. 

De governancestructuur van veel 
samenwerkingsverbanden is 
vormgegeven onder tijdsdruk van de 
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deadline van de invoering van het 
passend onderwijs in 2014. Daarom 
is er vaak voor structuren gekozen 
die het bestuur kende uit de eigen 
schoolorganisatie. Respondenten 
geven aan dat er bij de start van de 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs onvoldoende is stilgestaan 
bij de bestuursstructuur en wat deze 
structuur in de praktijk betekent. 
Samenwerkingsverbanden beginnen 
nu, na een aantal jaar samenwerken, 
te merken dat de governancestructuur 
vaak niet goed werkt en zowel intern 
als extern vragen oproept. 

Een respondent vertelt dat 
het algemeen bestuur in zijn 
samenwerkingsverband bestaat uit 
bestuurders van schoolorganisaties 
waarvan de directe medebestuurders 
van deze schoolorganisatie zitting 
hebben in het dagelijks bestuur. De 
respondent zegt hierover:

‘De meningen over de doel-
matigheid van de bestuurs-
structuur zijn verdeeld. Het 
is opmerkelijk dat binnen het 
samenwerkingsverband toezicht 
wordt gehouden door een lid van 
het college van bestuur van een 
schoolorganisatie op een medelid 
van datzelfde college van bestuur. 
Dat hoort niet zo te zijn.’

In een ander samenwerkingsverband 
hebben directeuren van de school-
organisaties zitting in de algemene 
ledenvergadering (ALV). Zij hebben 
een toezichthoudende functie en 
controleren de bestuurder van de 
eigen schoolorganisatie. Dit betekent 
concreet dat zij toezicht houden 
op degenen met wie zij, bij wijze 
van spreken, de volgende dag een 
functioneringsgesprek moeten voeren. 

In weer een ander samenwerkings-

verband is de respondent zowel 
voorzitter van een van de kamers 
waaruit dit samenwerkingsverband 
bestaat, als toezichthouder binnen 
de ALV van het hele samenwerkings-
verband. In de rol van toezichthouder 
houdt hij toezicht op het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
dat bestaat uit collega-bestuurders, 
maar aan datzelfde bestuur is hij 
in de rol van kamervoorzitter ook 
weer verantwoording schuldig. Zelf 
zegt deze respondent hierover dat 
het nu goed gaat en dat hij ‘de 
verschillende petten uit elkaar kan 
houden’. Wanneer er dilemma’s in 
het samenwerkingsverband ontstaan, 
wordt dat veel ingewikkelder. Dit 
laatste is een veelgehoorde opmerking. 
Respondenten geven aan dat het goed 
gaat zolang er geen echte problemen 
ontstaan.

Scheiding tussen bestuur en 
toezicht
Samenwerkingsverbanden hebben dus 
vormen voor toezichthouden gekozen 
waarvan, nadat er een aantal jaren 
ervaring mee is opgedaan, blijkt dat 
deze niet altijd de juiste zijn. Enkele 
samenwerkingsverbanden zijn nu 
bezig de governance opnieuw vorm te 
geven. Soms komt dat voort uit eigen 
wensen, in een aantal gevallen op last 
van de Inspectie van het Onderwijs. 
De Inspectie wil dan een duidelijker 
scheiding zien tussen bestuur en 
toezicht. De governancestructuur 
kan hierbij op twee verschillende 
manieren vormgegeven worden: 
door het veranderen van de interne 
structuren en door het voeren van 
verhelderingsgesprekken over de rollen 
van bestuur en toezicht. Vanuit de 
overheid wordt daarnaast het idee van 
onafhankelijk toezicht aangedragen (zie 
de volgende paragraaf).

Veranderen van interne structuren
Verschillende samenwerkings-
verbanden kiezen voor het aannemen 
van een onafhankelijk bestuurder die 
bijgestaan en gecontroleerd wordt 
door verschillende commissies (o.a. 
werkgeverszaken, financiën, aanbod 
en ondersteuning). Zij hebben een 
klankbordfunctie en vormen het 
toezicht. 

Een ander samenwerkingsverband dat 
door de Inspectie is aangesproken op 
hun governancestructuur, kiest voor 
een algemeen bestuur en een dagelijks 
bestuur, beide samengesteld uit de 
deelnemende schoolbesturen. Deze 
bestuurder stelt echter dat de Inspectie 
zich te snel met de governance van 
samenwerkingsverbanden is gaan 
bemoeien. Hij geeft aan dat juist dit 
onderdeel ingewikkeld is, omdat het 
zich altijd verhoudt tot de governance 
van de individuele schoolorganisaties. 
Ook een andere bestuurder van een 
samenwerkingsverband in het VO stelt 
dat samenwerkingsverbanden zich te 
vroeg met governance-structuren bezig 
zijn gaan houden: 

‘We hadden eerst eens vijf jaar 
moeten samenwerken voordat 
we ons concentreerden op de 
structuren. Eerst goede manieren 
van samenwerken vinden, dan 
nadenken over de structuur.’ 

Voeren van verhelderingsgesprekken
De tweede mogelijkheid om de 
scheiding tussen bestuur en toezicht 
van het samenwerkingsverband 
vorm te geven, is door het voeren 
van het gesprek over de bedoeling 
van het samenwerkingsverband. De 
structuur moet namelijk ten dienste 
staan van de bedoeling van het 
samenwerkingsverband. In een van 
de samenwerkingsverbanden is men 
daarover met elkaar in gesprek:
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‘Dat heeft ook te maken met 
het nemen van tijd en ruimte 
om te denken. Om samen als 
bestuurders door te akkeren waar 
wij op willen sturen en waarop 
niet, om door te vragen aan 
elkaar. (…) als we eruit zijn wat 
voor soort organisatie we zijn, 
dan kunnen we structuren en 
documenten daarop aanpassen.’ 

Onafhankelijk toezicht
Een derde mogelijkheid om bestuur 
en toezicht scherper van elkaar te 
scheiden heeft de laatste tijd veel 
aandacht gekregen en wordt een 
onafhankelijk toezicht genoemd. 
Hiermee wordt over het algemeen 
bedoelt dat de toezichthouders niet 
betrokken moeten zijn bij de aan het 
samenwerkingsverband deelnemende 
schoolorganisaties. In het onderzoek 
benoemt één respondent dat dat het 
hele samenwerkingsverband meer los 
van schoolbesturen moet komen te 
staan. Verder zijn er geen respondenten 
die aangeven dat het toezicht los van 
de deelnemende schoolorganisaties 
zou moeten staan. De respondenten 
vinden de ervaring in het onderwijs te 
belangrijk, zodat het toezicht mee kan 
denken en als sparringpartner van de 
bestuurder kan fungeren. Een van de 
respondenten oppert dat het wellicht 
een idee is om bestuurders in de regio 
van het ene samenwerkingsverband, 
toezichthouder te laten zijn in een 
andere regio, en vice versa. Toch 
komt uit de gesprekken niet naar 
voren dat de respondenten de 
governancestructuur willen verhelderen 
via onafhankelijke toezichthouders. Een 
bestuurder zegt hierover: 

‘Dat betekent niet dat er 
onafhankelijk toezichthouders 
moeten komen. Een van 
de succesfactoren van een 
samenwerkingsverband is 

immers dat men betrokken is bij 
het onderwijs. En daarom moet 
juist de scheiding van petten goed 
gebeuren en duidelijk zijn.’ 

Door twee andere bestuurders 
wordt de zorg uitgesproken dat door 
onafhankelijk toezicht, er een nieuwe 
bestuurslaag in het onderwijs zal 
ontstaan met grote invloed. Eén van 
hen uit de zorg dat dit invloed zou 
hebben op de vrijheid van onderwijs.

‘Voor mij is de vraag dan ook, in 
hoeverre is er nog ruimte voor 
het uitdragen van mijn christelijke 
identiteit als school als er een 
extra bestuurslaag boven mij 
komt met veel invloed’. 

Rol speciaal onderwijs
De rol van het speciaal onderwijs 
in het samenwerkingsverband 
vormt een volgend aspect van het 
institutioneel ontwerp. Het speciaal 
onderwijs heeft verschillende rollen 
in een samenwerkingsverband: 
én de aanbieder van diensten 
en expertise én eigenaar van het 
samenwerkingsverband. Een 
bestuurder uit het SO vertelt:

‘Men verwacht diensten op afroep 
van ons. Gelijk leveren. Dat gaat 
niet. Ik heb de expertise niet op 
een bankje zitten.’ 

Zeker in gebieden waar verevening 
plaats moet vinden, kan de rol van het 
speciaal onderwijs ingewikkeld liggen. 
Het samenwerkingsverband waaraan 
het speciaal onderwijs deelneemt, 
moet er dan namelijk voor zorgen 
dat er minder leerlingen worden 
doorverwezen naar het speciaal 
onderwijs. Dit is eigenlijk tegen het 
belang van het speciaal onderwijs 
in. Het SO moet zoeken naar andere 
manieren om hun expertise bij de 

leerlingen te krijgen die het nodig 
hebben. Bijvoorbeeld door deze 
expertise meer in het regulier onderwijs 
een plek te geven door het plaatsen 
van SO-experts in de scholen of 
door het opleiden van mensen in de 
reguliere scholen zelf. 

Een bestuurder vertelt dat het voor het 
speciaal onderwijs moeilijk is om te 
acteren in het samenwerkingsverband:

‘Er is één VSO-bestuur dat nu de 
switch redelijk lijkt te maken dat 
het kleiner zal moeten worden 
en bijvoorbeeld de expertise van 
medewerkers in moet gaan zetten 
in de VO-scholen zelf. Andere 
VSO-besturen doen dit niet. Zij 
geven allerlei inhoudelijke redenen 
waarom het leerlingaantal in het 
VSO niet omlaag kan (…) het zijn 
redenen om niet na te hoeven 
denken over andere manieren 
van organiseren van zorg aan 
leerlingen die het nodig hebben. 
Bijvoorbeeld door veel zorg in de 
VO-scholen op te zetten.’ 

Het feit dat het SO een jaar achterloopt 
met de financiering ten opzicht van 
het regulier onderwijs zorgt ook 
voor problemen. Een bestuurder 
vertelt dat het geld niet toereikend is 
voor het aantal kinderen dat wordt 
doorgestuurd. Er moet worden 
‘voorgefinancierd’; er wordt dan als het 
ware een lening aan het SO gegeven 
door het samenwerkingsverband. Een 
respondent vertelt:
 
‘(…) het zorgt wel eens voor scheve 
blikken en flinke discussies. Maar 
ja, we sturen meer door naar het 
SO, dus dan moeten we samen 
kijken naar een oplossing.’ 

Daarbij verschilt de cao van het SO 
van die binnen het regulier onderwijs. 
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Er zijn hierdoor scholen die moeite 
hebben om vakdocenten te benoemen, 
omdat zij in het regulier onderwijs meer 
kunnen verdienen. Een respondent 
stelt: 

‘Eigenlijk moet je een beetje gek 
zijn om bij ons te gaan werken.’ 

Dezelfde respondent geeft aan dat het 
samenwerken op bestuursniveau nu 
goed gaat, maar dat deze verschillen 
de toch al ingewikkelde positie van het 
SO nog gecompliceerder maken in een 
samenwerkingsverband. Er speelt als 
het ware een gevoel ‘underdog’ te zijn.

Samenvatting
Deze paragraaf liet zien hoe het 
institutioneel ontwerp van het 
samenwerkingsverband vorm 
heeft gekregen bij de verschillende 
deelnemers, en hoe dit van invloed is 
op het samenwerken. De volgende 
aspecten stonden centraal:
• centraal of decentraal regelen van 

geld en middelen;
• het type organisatie dat een 

samenwerkingsverband is;
• de focus van een 

samenwerkingsverband;
• de organisatie van de 

besluitvorming;
• de rolonduidelijkheid op 

verschillende niveaus;
• de rol van het speciaal onderwijs.

De rolonduidelijkheid lijkt de meeste 
impact te hebben op het samenwerken 
in een samenwerkingsverband. Het 
gaat dan zowel om de relatie met 
de toezichthouders van de eigen 
schoolorganisatie, om de verschillende 
rollen die schoolorganisaties in het 
samenwerkingsverband vervullen en 
om de manier waarop bestuur en intern 
toezicht hun rollen vervullen. Dat is 
opvallend, omdat uit het kwantitatieve 
vooronderzoek naar voren kwam dat 

het merendeel van de respondenten 
positief tot neutraal was over de 
duidelijkheid in procedures, rollen en 
taken. 

4.4.3 Leiderschap
Op welke manier is leiderschap van 
invloed op het samenwerkingsproces 
en het behalen van de resultaten 
van een samenwerkingsverband? 
In het onderzoeksmodel wordt 
gesproken van facilitative leadership. 
In de diepte-interviews wordt vooral 
over leiderschap in het algemeen 
gesproken. Dit onderwerp komt 
regelmatig ter sprake. Meestal gaat 
het dan over de voorzitter van het 
samenwerkingsverband die in staat 
is verschillende partijen te verbinden 
en te zorgen voor een gevoel van 
eigenaarschap. Een respondent, 
directeur van een basisschool 
geeft bijvoorbeeld aan dat de 
samenbindende rol van de coördinator 
van belang is:

‘Hij zorgt voor commitment, zorgt 
dat ieder hetzelfde doel voor ogen 
heeft en er geen gesteggel is.’

Een respondent uit het VO stelt dat 
de rol die de directeur-bestuurder van 
het samenwerkingsverband vervult zo 
goed werkt omdat zij kan verbinden 
en zorgt voor wederzijds begrip. Dit 
proces gaat niet vanzelf. Het vraagt dat 
iedereen in het samenwerkingsverband 
met elkaar blijft praten, steeds opnieuw 
en dat men geduld heeft met elkaar. 
Zij stelt:

‘Daardoor kunnen we de juiste 
beslissingen nemen en verbind 
je je niet alleen aan de kinderen 
van je eigen schoolorganisatie 
maar aan alle kinderen van het 
samenwerkingsverband.’ 

Een respondent uit het PO geeft 
aan dat het samenwerkend 
leiderschap voor hen van grote 
waarde is. Binnen het bestuur zijn de 
verantwoordelijkheden verdeeld op 
inhoud en expertise. Toen deze keuze 
werd gemaakt, was nog onduidelijk 
hoe dit zou uitpakken. Het bleek 
positief te werken, omdat iedereen 
hierdoor gedeelde verantwoordelijkheid 
voor het geheel heeft. Ook werkt 
dit verbindend in het proces van 
samenwerken. Hij stelt: 

‘De basis ligt in het bestuur en 
niet in de structuur. We hebben 
gesprekken met elkaar over 
belangen en vertrouwen. Maar 
we monitoren en controleren 
ook. We hebben daar een goed 
evenwicht in gevonden.’ 

Wanneer de leiderschapsrol verkeerd 
wordt ingevuld of ontbreekt, kan dit 
grote gevolgen hebben voor het proces 
van samenwerken. In een van de 
samenwerkingsverbanden VO bestaat 
een groot gevoel van concurrentie 
tussen de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband. De voorzitter 
van het samenwerkingsverband is niet 
in staat om de deelnemers voorbij deze 
concurrentie te laten kijken en hen 
aan elkaar en aan het overkoepelende 
doel van het samenwerkingsverband 
te verbinden. Een respondent geeft 
aan dat dit een belangrijke reden is dat 
het samenwerkingsproces moeizaam 
verloopt. 

Samenvatting
Deze paragraaf liet zien hoe belangrijk 
leiderschap gericht op verbinding is in 
een samenwerkingsverband. Om te 
zorgen voor een gemeenschappelijk 
gevoel van eigenaarschap en 
gedeelde verantwoordelijkheid is 
er iemand, vaak de voorzitter van 
het samenwerkingsverband, nodig 



24

die iedereen hoort, blijft praten met 
iedereen en zoekt naar de verbinding. 

4.4.4 Het samenwerkingsproces
In deze paragraaf staat de 
vraag naar het verloop van het 
samenwerkingsproces centraal. Uit 
de interviews komen enkele zaken 
naar voren die onderdeel zijn van dit 
proces en die van invloed zijn op de 
uitkomsten ervan: elkaar leren kennen, 
vertrouwen, eigenaarschap, het voeren 
van een open gesprek en het nemen 
van tijd. 

Elkaar leren kennen
Bij de startcondities kwam al naar 
voren dat het hebben van een 
geschiedenis bij kan dragen, maar ook 
af kan doen aan de samenwerking 
en aan het halen van resultaten. De 
respondenten zijn het er over het 
algemeen over eens dat het belangrijk 
is om elkaar te leren kennen, dat dit 
soms tijd kan kosten en dat het van 
belang is om hierin te investeren. Elkaar 
kennen werkt drempelverlagend:

‘Ik kan nu 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?’ 

Elkaar kennen heeft nog een ander 
belang. Namelijk dat het bijdraagt aan 
de positieve manier waarop de partners 
in het samenwerkingsverband met 
elkaar willen omgaan. Aan de andere 
kant vertelt een bestuurder uit het VO 
ook dat het, naarmate je elkaar beter 
kent, moeilijker wordt om elkaar aan 
te spreken op bijvoorbeeld ongewenst 
gedrag. Elkaar kennen werkt dan 

drempelverhogend. 

Vertrouwen
Wanneer de deelnemers aan een 
samenwerkingsverband elkaar 
leren kennen en zien dat er integer 
wordt gehandeld, kan er vertrouwen 
groeien. En wanneer er sprake is van 
vertrouwen, zo geven verschillende 
respondenten aan, kunnen er betere 
beslissingen worden genomen. Door 
de openheid die het resultaat is van 
het vertrouwen, kunnen verschillende 
opties beter worden afgewogen 
en ontstaat er een beter beeld 
van eventuele consequenties van 
beslissingen. 

Het ontbreken van vertrouwen zorgt 
ervoor dat een gevoel van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het passend 
onderwijs in de regio ontbreekt. 
Volgens sommige respondenten 
is de consequentie hiervan dat 
schoolorganisaties het eigenbelang 
eerder vooropstellen dan het belang 
van het samenwerkingsverband. 

Tot slot hopen respondenten dat het 
opbouwen van vertrouwen ook zal 
leiden tot het delen van expertise. 
Een respondent vertelt hoe dat in zijn 
samenwerkingsverband zou kunnen 
werken:

‘We zijn nu gewend zaken zelf op 
te lossen. Zeker als je weet dat 
expertise elders zit, moeten we 
daar makkelijker in worden en de 
telefoon pakken (…) We hebben 
meer openheid, meer vertrouwen 
nodig.’ 

Hiermee hangt het collegiaal bezoeken 
van elkaar nauw samen. Door bij elkaar 
in de schoolorganisatie te kijken, leer je 
van elkaar en weet je elkaar vervolgens 
ook te vinden:

‘Ik zou wel eens in andermans 
scholen willen kijken. Dat gebeurt 
nu op persoonlijke titel. Dan 
spreek je elkaar, vind je elkaar 
aardig, drink je een kop koffie 
bij elkaar. Ik zou willen dat dat 
onderdeel van het beleid wordt 
(…) Bijvoorbeeld dat je eens in de 
zoveel tijd je beleid aan elkaar 
presenteert, bijvoorbeeld aan 
het begin van het schooljaar en 
halverwege eens bij elkaar op 
bezoek gaat.’ 

Gezamenlijke visie en doel
Het stellen van gezamenlijke ambities 
en doelen ervaren respondenten als 
belangrijk. Deze doelen zijn specifieker 
dan ‘passend onderwijs voor elk kind’. 
Wanneer de deelnemers van het 
samenwerkingsverband gezamenlijk 
nadenken over de vraag wat belangrijk 
is voor de aan hen toevertrouwde 
leerlingen, hierover met elkaar in 
gesprek gaan en ideeën uitwisselen, 
zorgt dat enerzijds voor helderheid 
over de doelen en anderzijds voor 
verbinding. 

Een gezamenlijke visie waaraan 
individuele plannen worden getoetst, 
draagt bij aan de cohesie. Zeker als het 
een groot samenwerkingsverband is, of 
wanneer er wordt gewerkt met kamers. 
De visie ontwikkelen kost tijd, is de 
ervaring van respondenten. 

Een van de respondenten geeft 
aan dat de waarde van het 
samenwerkingsverband vooral 
in solidariteit met elkaar en het 
gezamenlijk doel zit: met elkaar werken 
aan goed onderwijs voor de kinderen 
in de regio en bij problemen kijken hoe 
zaken gezamenlijk kunnen worden 
opgelost. Zij vertelt: 

‘Tot voor kort leefde het idee dat 
leerlingen over de schutting van 
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het speciaal onderwijs werden 
gekieperd, dat is niet meer zo. Nu 
werken we samen. Samen aan 
goed onderwijs voor de kinderen 
en ook aan onze expertise.’

Eigenaarschap
Wanneer de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband zich eigenaar 
voelen, voelen ze zich betrokken bij het 
samenwerkingsverband en hebben ze 
het gevoel dat hun input ertoe doet:

‘Omdat we genoodzaakt 
waren om samen te werken, 
hebben de schoolbesturen de 
verantwoordelijkheid echt willen 
delen.’

Het gevoel van eigenaarschap 
wordt soms ook als negatief 
ervaren. De vice-voorzitter van een 
ondersteuningsplanraad geeft aan dat 
zij vindt dat de schoolbesturen een 
te groot gevoel van eigenaarschap 
ervaren:

‘Wanneer ze het samenwerkings-
verband kunnen gaan zien als 
een apart orgaan waaraan ze 
een bijdrage hebben geleverd 
in de opstartfase, kunnen 
ze dat eigenaarschap meer 
loslaten. Dan is er ruimte om het 
samenwerkingsverband beter 
te zien en te regelen als een 
zelfstandig orgaan.’

Een samenwerkingsverband 
heeft gekozen voor het thema 
‘eigenaarschap in de praktijk’, omdat 
er bij directeuren en zorgcoördinatoren 
nauwelijks een gevoel van eigenaar-
schap bleek te leven. Om dit te 
veranderen, is het samenwerkings-
verband gaan onderzoeken hoe 
op de scholen passend onderwijs 
wordt vormgegeven. Deze informatie 
is gebruikt om de werking van het 
samenwerkingsverband te verbeteren 

zodat de mensen op de scholen 
daadwerkelijk de meerwaarde zouden 
ervaren. 

Het voeren van een open gesprek
Het voeren van gesprekken is voor het 
stimuleren van bovenstaande aspecten 
van belang. Door met elkaar te praten, 
soms onder externe begeleiding, kan er 
gewerkt worden aan vertrouwen, een 
gezamenlijke visie en eigenaarschap. 
In dit gesprek moet ook ruimte zijn 
voor het schuren en botsen in het 
samenwerkingsproces. Deelnemers 
zullen immers over bepaalde zaken van 
mening verschillen en belangen zullen 
blijven botsen. Een bestuurder zegt 
hierover:

‘We hebben steeds ingezet op 
praten met elkaar. Steeds maar 
weer. Hierdoor vertrouwen we 
elkaar, zoeken we elkaars hulp 
waar nodig. En dat is belangrijk 
voor een goede samenwerking (…) 
Zeker als zaken niet helemaal zo 
lopen als ze zouden moeten lopen. 
Zoals de stijging van het SO, dat is 
best stressvol.’

Verschillende respondenten benoemen 
dat de ontmoeting cruciaal is. 
Wanneer deelnemers elkaar regel-
matig ontmoeten, kunnen er echte 
gesprekken plaatsvinden over belangen 
én over verschillen. Hij stelt:

‘Verschillen mogen bestaan. Zo 
[door de gesprekken] ontstaat 
vertrouwen en commitment. Men 
kent elkaar en weet waar men 
staat. Je wordt je bewust van de 
verschillende belangen in jezelf en 
tussen personen.’

Een ander uit de wens om nog opener 
in gesprek te zijn met elkaar:

‘Ik zou graag nog meer dilemma’s 
willen durven benoemen, 
benoemen dat belangen van 
samenwerkingsverband en 
schoolorganisatie tegenstrijdig 
kunnen zijn. Dat bespreekbaar 
maken en daar op een 
professionele manier mee 
omgaan.’ 

Tijd
Tot slot geven respondenten aan dat 
het nemen van tijd en ruimte cruciaal 
is. Dit lijkt vanzelfsprekend maar dat 
is niet het geval. Men heeft tijd nodig 
om elkaar te leren kennen en elkaar 
te vertrouwen, en ook om samen na 
te denken over de doelen en ambities 
van het samenwerkingsverband. Ook 
zijn tijd en ruimte nodig om het werken 
in samenwerkingsverbanden met 
elkaar te oefenen, fouten te maken 
en op deze fouten te reflecteren. 
Volgens de respondenten moeten het 
passend onderwijs in een te korte tijd 
volledig werkbaar zijn volgens politiek, 
inspectie en samenleving. De politiek 
communiceert te snel dat het passend 
onderwijs niet goed werkt, aldus 
respondenten:

‘De politiek moet minder snel 
generaliseren en de tijd geven 
aan de scholen zonder direct alles 
breed uit te meten.’ 

Samenvatting
Deze paragraaf maakte duidelijk 
wat van belang is in het proces 
van samenwerken. Het voeren van 
een open gesprek zorgt ervoor dat 
deelnemers elkaar leren kennen en 
leren vertrouwen. Dat is cruciaal voor 
de deelnemers. Hierdoor kan een 
gezamenlijke visie ontstaan en een 
gevoel van gedeeld eigenaarschap van 
het samenwerkingsverband. Om het 
open gesprek te stimuleren, is vooral 
tijd nodig: tijd om te praten en tijd om 
te oefenen in de samenwerking. 
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4.4.5 Resultaten 
samenwerkingsverband
Hoe zijn de bovenstaande 
elementen van invloed op het 
behalen van de doelen van 
het samenwerkingsverband? 
Het officiële doel van een 
samenwerkingsverband is het 
voorzien in een samenhangend geheel 
van ondersteuningsvoorzieningen 
binnen en tussen de scholen zodat 
leerlingen een ononderbroken 
ontwikkelproces kunnen doormaken. 
Wanneer respondenten spreken 
over het behalen van resultaten 
van het samenwerkingsverband, 
noemen ze vaak het aantal 
thuiszitters. Voor deelnemers aan het 
samenwerkingsverband is dit dus een 
belangrijke indicatie. Ook het al dan 
niet halen van de vereveningsopdracht 
die sommige samenwerkingsverbanden 
hebben, wordt als indicator genoemd. 
Tot slot wordt het al dan niet op of 
onder het landelijk gemiddelde van 
doorverwijzingen zitten als indicator 
voor resultaat genoemd. 

Samenvatting
Er lijken geen specifieke factoren 
uit het gebruikte model van invloed 
te zijn op de resultaten van het 
samenwerkingsverband. Wél lijken 
bepaalde aspecten een positieve 
invloed op het samenwerkingsproces 
te hebben, zoals het voeren van open 
gesprekken, duidelijkheid in rollen en 
petten, en een gezamenlijke visie. En 
wanneer het samenwerkingsproces 
goed verloopt, zaken openlijk 
uitgepraat kunnen worden waardoor 
iedereen effectief en eensgezind aan 
oplossingen kan werken, draagt dit 
positief bij aan de resultaten van het 
samenwerkingsverband.
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5. CONCLUSIES EN 
AANBEVELINGEN 

De Wet passend onderwijs die in 2014 
van kracht werd, leidde tot het vormen 
van nieuwe samenwerkingsverbanden. 
De samenwerking tussen de 
verschillende partners in deze 
samenwerkingsverbanden is 
nogal eens complex. Dit bleek uit 
verschillende rapportages, en ook 
Verus werd hierover regelmatig om 
advies gevraagd. Dit vormde voor 
Verus aanleiding om onderzoek 
te doen naar factoren die in een 
samenwerkingsverband passend 
onderwijs van invloed zijn op de 
samenwerking en op het behalen van 
de doelen van het verband.

Uit de resultaten van het kwalitatief 
onderzoek, dat bestond uit diepte-
interviews met bestuurders, 
toezichthouders en andere betrokkenen 
bij samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs, kunnen verschillende 
conclusies worden getrokken. Op basis 
hiervan volgen enkele aanbevelingen 
evenals reflecties op belangrijke 
thema’s uit dit onderzoek.

5.1 Conclusies

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 eventuele verevenings-opdracht 
die gesteld is, de manier waarop 
het samenwerkingsverband is 
georganiseerd 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. 

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 
toezichthouden niet altijd optimaal zijn 
en ingewikkelde rolwisselingen van 
mensen vragen.  

Besluitvorming die ruimte schept 
voor ieders inbreng
Samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs kiezen voor een bepaalde 
manier van besluitvorming, het meest 
komen het principe van ‘one man, one 
vote’ en het consensusmodel voor. 
Sommige samenwerkingsverbanden 
zoeken ook 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 sprake is van een ervaren 
machtsevenwicht in de besluitvorming. 

Goed leiderschap
Om deelnemers aan het 
samenwerkingsverband 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. 

Tijd voor open gesprekken
Voor een goede samenwerking tussen 
de deelnemende schoolbesturen van 
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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. Maar ook 
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) van het 
samenwerkingsverband, financiën 
of verschil in grootte, samenwerken 
moeilijk maken, is het terugkerende 
gesprek tussen de deelnemers van 
cruciaal belang. 

5.2 Aanbevelingen
Op basis van het onderzoek en de 
opgedane ervaringen van de adviseurs 
governance, cultuur en organisatie 
doen wij een aantal aanbevelingen 
voor het goede samenwerken binnen 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs. De oproep die respondenten 
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 governancestructuur 
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 schoolorganisatie. 
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.

Ga het gesprek aan over de 
governancestructuur van het 
samenwerkingsverband
De overheid lijkt één type 
samenwerkingsverband voor te 
staan met een college van bestuur 
en een (onafhankelijke) raad 
van toezicht. Hiermee wordt het 
samenwerkingsverband steeds meer 
een eigenstandige organisatie en een 
nieuwe bestuurslaag. De overheid 
probeert op deze manier het bestuur 
en (onafhankelijk) toezicht zo goed 
mogelijk te scheiden. Allereerst is 
het de vraag of de structuur van 
college van bestuur en raad van 
toezicht inderdaad passend is voor 
alle samenwerkingsverbanden, gezien 
de bestaande verschillen tussen 
samenwerkingsverbanden.
Daarnaast wordt er alleen naar de 
structuurkant van de governance van 
samenwerkingsverbanden gekeken. 
Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek en op basis van ervaringen 
van adviseurs is onze aanbeveling 
om juist aandacht te geven aan 
het onderlinge gesprek. Dat kan 
door als samenwerkingsverband 
tijd uit te trekken om gezamenlijk 
te reflecteren op de samenwerking 
tussen bestuur, toezicht, deelnemende 
schoolorganisaties en andere partners. 
Ook de jaarlijkse evaluatie, die eerder 
is genoemd, kan worden gebruikt als 
moment om hierbij stil te staan. 

Bezin je als samenwerkingsverband 
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 



29

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 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.

Zorg voor continue 
doorontwikkeling 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. 

Werk als toezichthouders aan een 
onafhankelijke mindset en houding 
In het regeerakkoord van 
2017 wordt benoemd dat 
samenwerkingsverbanden passend 
onderwijs een onafhankelijk toezicht 
moeten hebben. Het invoeren van 
onafhankelijk toezicht roept spanning 
op tussen betrokkenheid en distantie. 
De respondenten van dit onderzoek zijn 
over het algemeen geen voorstander 
van onafhankelijk toezicht. De eigenlijke 
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 
onderwijsbesturen 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 
onderwijsbesturen 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.

Voer gesprekken over geïnspireerd 
goed onderwijs 
In samenwerkingsverbanden wordt 
regelmatig over de doelen van het 
samenwerkingsverband gesproken. 
Het gaan dan om doelen als het aantal 
thuiszitters minimaliseren of minder 
leerlingen in het speciaal onderwijs 
een plek geven. Deze doelstellingen 
komen ook in dit onderzoek naar voren 
en zijn deze uiteraard ook belangrijk. 
Maar om de juiste doelen te kunnen 
stellen, is 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 
samenwerkingsverband 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? Zoals ook enkele 
bestuurders in dit onderzoek zich 
afvragen. Onze aanbeveling is om 
hierover als deelnemers aan het 
samenwerkingsverband nadrukkelijk 
in gesprek te gaan en een cultuur 
te creëren waarin ruimte is voor dit 
verdiepende gesprek.
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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 van-
uit 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 – 

inspraakorgaan; 
5. toezicht – bestuur – controller; 
6. toezicht – bestuur – ouder. 

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 
én om hen goed in de 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. 



31

Ansell, C., and  Gash, A. (2007). Collaborative Governance. Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and 
Theory, 8, 543-571.

Dekker M. (2016). Een aanzet tot een Code Goed Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Publieksversie 
masterthesis. B&T. 

Eck, P. van (2014). Pionieren in passend onderwijs. Ervaringen van ouders. Utrecht: Oberon.

Eck, P. van (2015). Pionieren in passend onderwijs. Ervaringen van leerkrachten. Utrecht: Oberon.

Goodijk, R. (2017). Strategisch partnerschap, wat is wijsheid? Over bestuur en toezicht in het semipublieke domein. Assen: Van 
Gorcum BV.

Groot, R. de e.a.  (1999). Kleine atlas van het speciaal onderwijs. Beleidsontwikkelingen en praktijkvoorbeelden. Houten: Bohn 
Stafleu van Loghum. 

Halsema e.a. (2013). Een lastig gesprek. Advies Commissie Behoorlijk Bestuur. 

Hooge E. e.a. (2016). Passend onderwijs vraagt om supergovernance. Vlugschrift governance van samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs. Rapport BMC/TIAS. [z.p.]: BMC & Tias.

Jepma, IJ. e.a. (2013). De voorbereiding van samenwerkingsverbanden op Passend Onderwijs – ECPO. Utrecht: Sardes

Kafkabrigade (2014). Essay over passend onderwijs. Over passend onderwijs en het risico op onnodige bureaucratie. Uitgave 
Stichting Kafkabrigade.

Kingma, F. (2017). Besturing van een samenwerkingsverband. Een onderzoek naar besturing van een samenwerkingsverband. 
Groningen: AOG School of Management, masterscriptie.

Kool, E. e.a. (1995). Overgangsvormen tussen regulier en speciaal onderwijs. Hertogenbosch: Procesmanagement WNS. 

Stilma, B. (1995). Van kloosterklas tot basisschool. Een historisch overzicht van opvoeding en onderwijs in Nederland. 
Amersfoort: ThiemeMeulenhoff bv. 

VN, Verenigde Naties (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nederlandse vertaling: Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap. New York, 13 december 2006. Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 
Jaargang 2007, nr. 169.

Walraven, M. (2014). Pionieren in passend onderwijs. Ervaringen van begeleiders in de scholen. Utrecht: Oberon. 

WRR (2014). Van tweeluik naar driehoeken. Versterking van interne checks and balances bij semipublieke organisaties. 
Amsterdam: Amsterdam University Press.

LITERATUUR



32

BIJLAGE



33

BIJLAGE: VERSLAGLEGGING 
KWANTITATIEF ONDERZOEK

Het kwantitatieve onderzoek werd 
samen met het onderzoeksbureau 
IVA Onderwijs uitgevoerd en 
bestond uit een vragenlijst met 
open en gesloten vragen die 
gestuurd is naar toezichthouders, 
bestuurders, directeuren/rectoren 
van schoolbesturen die bij Verus 
zijn aangesloten. Doel van deze 
vragenlijst was zicht krijgen 
op de formele structuren van 
samenwerkingsverbanden en op 
de manier waarop samenwerking 
in samenwerkingsverbanden wordt 
ervaren.

Respondenten van de kwantitatieve 
studie
Van de 700 e-mails met de link naar 
de digitale vragenlijst die verstuurd 
zijn, werd de vragenlijst door 83 
respondenten geretourneerd (12%)
Dit is minder dan de vooraf gehoopte 
respons-rate van 20 procent (140) 
respondenten maar is vergelijkbaar 
met eerder vragenlijst-onderzoek van 
Verus waar de respons rate rond de 9 
procent lag (Bertram-Troost e.a. 2012). 
Van de 83 respondenten 
waren de functies binnen het 
samenwerkingsverband als volgt 
verdeeld: 33 toezichthouders, 29 
bestuurders, 21 geen specifieke 
functie. Er waren 48 originele 
samenwerkingsverbanden te 
identificeren, 18 respondenten gaven 
aan het nummer niet te willen/kunnen 
doorgeven, 4 gaven niet bestaande 
nummers aan, 13 mensen vulden een 
niet origineel samenwerkingsverband 
in. In totaal ging het om 35 originele 
samenwerkingsverbanden in het PO en 

13 originele samenwerkingsverbanden 
in het VO. 

Kenmerken van de 
samenwerkingsverbanden
Verreweg de meeste respondenten 
(67,5%) gaven aan dat hun 
samenwerkingsverband gekozen had 
voor de stichtingsvorm, gevolgd door 
een vereniging (24,1%). Een kleine 
5% geeft aan dat er gekozen is voor 
een coöperatie en een kleine 4% geeft 
aan niet te weten welke rechtsvorm 
gekozen is. 
In de deelnemende samenwerkings-
verbanden zijn over het algemeen 
veel verschillende identiteiten 
vertegenwoordigd. Bij 62,7 % van de 
deelnemers is er sprake van 4 tot 7 
verenigde identiteiten. Bij 21.7 % van 
de deelnemers zijn dat er 2-3. 
Over de oprichting van de 
samenwerkingsverbanden geeft ruim 
50% aan dat het een samensmelting 
is van verschillende eerdere 
samenwerkingsverbanden. Voor 26,5 
% van de respondenten geldt dat het 
nieuwe samenwerkingsverband een 
voorzetting is van een Weer Samen 
Naar School samenwerkingsverband. 
Ruim 21% van de respondenten geeft 
aan dat het samenwerkingsverband 
nieuw is opgericht ten gevolge van de 
wet passend onderwijs. 
De besluitvorming is bij de meeste 
samenwerkingsverbanden vastgesteld 
op één stem per vertegenwoordigde, 
of ‘one man, one vote’ (31,3%) of 
op één stem bij een bepaald aantal 
(bijvoorbeeld 200) leerlingen (22,9%).
Voor 43,4 % van de respondenten 
geldt dat het samenwerkingsverband 

de extra  ondersteuning aan 
leerlingen decentraal regelt. De 
autonomie en verantwoordelijkheid 
voor de extra ondersteuning ligt bij 
de individuele schoolbesturen. Voor 
38,6 % geldt dat schoolbesturen de 
verantwoordelijkheid hebben voor de 
individuele scholen en dat het bestuur 
van het samenwerkingsverband 
verantwoordelijkheid draagt voor 
de rest. Van de respondenten heeft 
16,9% de verantwoordelijkheid 
centraal geregeld. Het bestuur van het 
samenwerkingsverband heeft in deze 
gevallen de totale verantwoordelijkheid 
voor de extra ondersteuning. 
Op de vraag of het samenwerkings-
verband de doelen die genoemd 
worden in het ondersteuningsplan ook 
haalt, antwoordt ruim 55% dat dit deels 
het geval is. Ruim 33 % beantwoord 
deze vraag positief en ruim 2% 
beantwoord dit negatief.
De vraag of alle deelnemende 
schoolbesturen hun zorgplicht 
nakomen wordt ruim positief 
beantwoord: 55,4 % antwoord positief, 
en 14,5 % geeft aan dat dat voor een 
enkel schoolbestuur niet geldt. 

Aspecten van samenwerking
De vragenlijst richtte zich op zes 
aspecten van samenwerken in een 
samenwerkingsverband voortgekomen 
uit het model van Ansell and Gash 
(2007) naar samenwerkende 
organisaties:
1. De kwaliteit van de samenwerking
2. De duidelijkheid in procedures, 

rollen en taken
3. De kwaliteit van de besluitvorming
4. De autonomie van de afzonderlijke 
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schoolbesturen in het 
samenwerkingsverband

5. De wederkerigheid in de 
samenwerking

6. Het machtsevenwicht
(voor de schalen waaruit deze thema’s 

zijn opgemaakt, zie het einde van deze 
bijlage). 

Gemiddeld genomen is zijn de 
respondenten neutraal tot positief 
gestemd over deze thema’s (zie 

onderstaande tabellen). Er zijn hierbij 
geen significante verschillen gevonden 
tussen PO en VO. 

Kwaliteit van de samenwerking

Aantal Percentage

Negatief 4 6,1

Neutraal 21 31,8

Positief 41 62,1

Totaal 66 100,0

62% is positief over de kwaliteit van de samenwerking.

Duidelijkheid in procedures, rollen en taken

Aantal Percentage

Negatief 1 1,6

Neutraal 28 45,9

Positief 32 52,5

Totaal 61 100,0

52% is positief over de duidelijkheid in procedures, rollen en taken.

Kwaliteit van de besluitvorming

Aantal Percentage

Negatief 4 5,6

Neutraal 34 47,9

Positief 33 46,5

Totaal 71 100,0

47% is positief over de kwaliteit van de besluitvorming.

Autonomie schoolbestuur in samenwerkingsverband

Aantal Percentage

Negatief 1 3,2

Neutraal 4 12,9

Positief 26 83,9

Totaal 31 100,0

84% is positief over de autonomie van het schoolbestuur in het samenwerkingsverband.
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Wederkerigheid in samenwerking

Aantal Percentage

Negatief 4 13,3

Neutraal 7 23,3

Positief 19 63,3

Totaal 30 100,0

63% van de schoolbestuurders is positief over de wederkerigheid in de samenwerking.

Machtsevenwicht

Aantal Percentage

Negatief 3 4,3

Neutraal 24 34,3

Positief 43 61,4

Totaal 70 100,0

61% is positief over het machtsevenwicht.

Als we de kwaliteit van de 
samenwerking als afhankelijke 
variabele beschouwen zien we dat dit 
bepaald wordt door de duidelijkheid 
in procedures, rollen en taken, de 
kwaliteit van de besluitvorming en het 
machtsevenwicht. Bij deze analyse 
hebben we de ervaren autonomie en 
de wederkerigheid niet meegenomen, 
omdat deze bij toezichthouders en 
een groot deel van de respondenten 
die geen specifieke rol hebben in het 
samenwerkingsverband niet bekend 
is. Het ervaren machtsevenwicht is 
het belangrijkst, gevolgd door de 
kwaliteit van de besluitvorming en de 
duidelijkheid in procedures, rollen en 
taken. 

Doelbereiking en de samenwerking
Veel respondenten geven aan dat de 
doelen deels worden bereikt (55%). 
Daarnaast geeft een derde van de 
respondenten aan dat de doelen 
allemaal bereikt worden. . Slechts twee 
respondenten geven aan dat de doelen 
niet worden bereikt.

Om na te gaan in hoeverre de 
doelbereiking samenhangt met de 
aspecten van de samenwerking, 
is in onderstaande tabel de 
gemiddelde schaalscore vergeleken. 
Van de volgende aspecten van de 
samenwerking blijkt een significante 
invloed uit te gaan op de doelbereiking: 
• Kwaliteit van de samenwerking
• Kwaliteit van de besluitvorming
• Duidelijkheid over procedures, 

rollen en taken
• Machtsevenwicht.

Wanneer de kwaliteit van de 
samenwerking, de kwaliteit van de 
besluitvorming en de duidelijkheid 
over procedures, rollen en taken als 
positief worden beoordeeld, komt dit 
de doelbereiking ten goede. Wanneer 
het de machtsverdeling positief wordt 
ervaren, komt dit het doelbereik 
eveneens ten goede. 

Er zijn geen verschillen in het 
oordeel over de aspecten van 
de samenwerking, gekeken naar 

de functie van de respondent 
in het samenwerkingsverband 
(toezichthouder, bestuurder, overig). 

Historie, aantal vertegenwoordigde 
identiteiten en aspecten van 
samenwerking
Vervolgens is er gekeken of de historie 
van het samenwerkingsverband 
invloed heeft op de aspecten 
van samenwerking. Is het 
bijvoorbeeld zo dat wanneer het 
samenwerkingsverband een 
voortzetting is van een al bestaand 
samenwerkingsverband, dit de 
aspecten van samenwerking 
positief beïnvloedt? Het blijkt dat dit 
verband niet bestaat. Er zijn geen 
verschillen in het oordeel over de 
aspecten van de samenwerking, 
gekeken naar de historie van het 
samenwerkingsverband.
Wel bleek het aantal 
vertegenwoordigde identiteiten 
van invloed op de kwaliteit van de 
samenwerking, de duidelijkheid 
in procedures, rollen en taken 
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en de wederkerigheid in de 
samenwerking. Als er 4-6 identiteiten 
vertegenwoordigd waren, was men 
significant negatiever over deze zaken. 

Besluitvorming
Het blijkt dat de manier waarop de 
besluitvorming geregeld is, wel invloed 
heeft op de volgende  aspecten van 
samenwerking:
De kwaliteit van de besluitvorming: 
streven naar consensus en één stem 
per vertegenwoordigde hebben beide 
de meest positieve invloed op de 
kwaliteit van de besluitvorming
Het streven naar consensus heeft 
het meest positieve effect op de 
wederkerigheid in de samenwerking. 
Het machtsevenwicht wordt ten slotte 

ook het meest positief beïnvloed 
wanneer er sprake is van one man, 
one vote of van het bereiken van 
consensus. 

Samenvatting en conclusies van de 
kwantitatieve studie
Samenvatten blijkt uit dit 
kwantitatieve vragenlijst onderzoek 
het volgende met betrekking tot 
de aspecten van samenwerking 
in de samenwerkingsverbanden 
passend onderwijs die de vragenlijst 
retourneerden.

• De doelen van deelnemende 
samenwerkingsverbanden worden 
vooral deels bereikt. 

• Gemiddeld genomen is men 

neutraal tot redelijk positief over 
de kwaliteit van de samenwerking, 
duidelijkheid in procedures, rollen 
en taken, de kwaliteit van de 
besluitvorming, de autonomie en 
de wederkerigheid.

• Deze aspecten van de 
samenwerking hangen grotendeels 
sterk met elkaar samen.

• Op de kwaliteit van de 
samenwerking zijn vooral 
van invloed: het ervaren 
machtsevenwicht, de kwaliteit 
van de besluitvorming en de 
duidelijkheid in procedures, rollen 
en taken. 

• Van invloed op de doelbereiking 
van het samenwerkingsverband 
passend onderwijs zijn alle 
bovenstaande factoren: 
kwaliteit van de samenwerking, 
kwaliteit van de besluitvorming, 
duidelijkheid over procedures, 
rollen en taken en 
machtsevenwicht.

• Er zijn hierbij geen verschillen in de 
aspecten van de samenwerking 
gekeken naar sector, historie van 

het samenwerkingsverband.

• Bij de besluitvorming is een 
stem per vertegenwoordiger en 
consensus-model bevorderlijk voor 
de kwaliteit van de besluitvorming, 
de ervaren wederkerigheid en het 
ervaren machtsevenwicht.

Deze uitkomsten komen voor een 
deel overeen met het gehanteerde 
onderzoeksmodel waarbij 
startcondities, institutioneel ontwerp 

(zoals de duidelijkheid in processen, 
rollen en taken en de gehanteerde 
besluitvorming, van invloed zijn op het 
proces van samenwerken).
We zien dat het ervaren 
machtsevenwicht de meest 
bepalende factor is voor de kwaliteit 
van de samenwerking. Dit valt in het 
onderzoeksmodel onder ‘mutual 
recognition of interdependence’. 
Immers, als één of meer partijen meer 
machtsmiddelen gebruiken, gaan zij 
er niet vanuit dat er een wederzijdse 

Duidelijkheid in 
procedures, rollen 

en taken

Kwaliteit
besluitvorming

Ervaren
machtsevenwicht

Kwaliteit samenwerken

Figuur 1: Factoren van invloed op de kwaliteit van samenwerken in een samenwerkingsverband passend onderwijs
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afhankelijkheid is. 
Een opmerkelijk verschil is dat in het  
onderzoeksmodel de historie van de 
samenwerking wordt meegenomen, 
waar uit onze studie blijkt dat de 
historie geen directe invloed heeft 
op het samenwerkingsproces. In 
de diepte-interviews zal dit worden 
meegenomen. 

Wat kunnen we hieruit concluderen? 
Wanneer een samenwerkingsverband 
succesvol wil zijn wat betreft de 
kwaliteit van de samenwerking 
én wat betreft het behalen van 
resultaten, dan is het vooral van 
belang om te investeren in de 
manier waarop deelnemers aan het 
samenwerkingsverband de macht 
ervaren in het samenwerkingsverband. 
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door 
de besluitvorming zo in te richten dat 
de stem van elke deelnemer aan het 
samenwerkingsverband ertoe doet en 
ongeveer evenveel gewicht heeft. 
Ook is het voor het behalen 
van de resultaten van het 
samenwerkingsverband van belang 
dat de procedures, rollen en taken 
helder zijn. We zagen dat het grootste 
deel van de respondenten hierover 
neutraal tot positief is. Hieruit valt te 
concluderen dat het voor bestuur en 
toezicht in een samenwerkingsverband 
van belang is om hierover duidelijkheid 
te scheppen. 
Tot slot zagen we dat veel 
verschillende identiteiten in een 
samenwerkingsverband, de kwaliteit 
van de samenwerking minder goed 
wordt beoordeeld, procedures, rollen 
en taken minder duidelijk zijn en er 
minder wederkerigheid wordt ervaren. 
Kunnen we dan concluderen dat het 
aantal identiteiten direct verband houdt 
met deze zaken? Nee, er kunnen ook 
andere oorzaken zijn. Bijvoorbeeld het 
aantal deelnemende schoolbesturen 
aan het samenwerkingsverband. 
Hoe meer verschillende 

schoolbesturen deelnemen aan 
een samenwerkingsverband, hoe 
meer kans er is op verschillende 
identiteiten maar ook hoe ingewikkelder 
samenwerken wordt. 
Opvallend is tot slot dat autonomie 
van het eigen schoolbestuur in het 
samenwerkingsverband geen invloed 
te hebben op de kwaliteit van de 
besluitvorming en op de resultaten 
van het samenwerkingsverband. 
Dit was niet wat vooraf verwacht 
werd, omdat alle deelnemers in het 
samenwerkingsverband autonoom 
functionerende schoolbesturen zijn. 

In de diepte-interviews zijn we op 
bovenstaande punten ingegaan om 
hier meer zicht op te krijgen.

Gebruikte schalen

Schaal ‘Kwaliteit van de samen-
werking’
• De deelnemers aan het 

samenwerkingsverband kennen 
elkaar goed.

• Er is veel bereidheid in het 
samenwerkingsverband om 
samen te werken.

• Er is een duidelijk 
gemeenschappelijk doel.

• We monitoren de mate waarin we 
onze doelen bereiken.

• Er is overeenstemming 
over de wijze waarop het 
samenwerkingsverband 
functioneert.

• De deelnemers aan het 
samenwerkingsverband werken 
vanuit overeenkomstige waarden.

• De belangenverschillen in het 
samenwerkingsverband zijn groot. 

• Sommige leden in het 
samenwerkingsverband zitten 
er nadrukkelijk vanuit een eigen 
belang.

• Het is niet duidelijk welk 
belang deelnemers aan het 
samenwerkingsverband 

vertegenwoordigen.
• In ons samenwerkingsverband 

worden gelegenheidscoalities 
gesloten bij besluitvorming.

• Ik heb vertrouwen dat de 
samenwerking tot goede 
resultaten leidt voor mijn 
schoolbestuur.

• Ik heb vertrouwen dat de 
samenwerking tot goede 
resultaten leidt voor de deelnemers 
aan het samenwerkingsverband.

• In het samenwerkingsverband 
worden zaken die de 
samenwerking belemmeren 
open besproken zodat ze in 
gezamenlijkheid opgelost kunnen 
worden.

• Deelnemers aan het 
samenwerkingsverband spreken 
elkaar aan op het nakomen 
van de afspraken van het 
samenwerkingsverband. 

Schaal ‘Duidelijkheid rollen, taken 
en procedures
• Er zijn kaders voor het bestuur 

van het samenwerkingsverband  
waarin de taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden op een 
goede manier zijn geregeld en 
beschreven.

• Er zijn kaders voor intern 
toezichthoudend orgaan van het 
samenwerkingsverband waarin 
de taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden op een 
goede manier zijn geregeld en 
beschreven.

• De rolbeschrijvingen van bestuur 
en toezicht zijn duidelijk en 
consistent in de documenten.

• De rolbeschrijvingen van bestuur 
en toezicht zijn voor verschillende 
interpretaties en misverstanden 
vatbaar gebleken.

• De regelingen in de documenten 
garanderen de onafhankelijkheid 
van het intern toezichthoudend 
orgaan.
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• De intern toezichthouders hebben 
een duidelijk beeld van hun rol(len).

• Het is voor de intern 
toezichthouders duidelijk waar zij 
toezicht op moeten houden (object 
van toezicht).

• Het bestuur heeft een duidelijk 
beeld van zijn rol(len).

• Het bestuur heeft een duidelijk 
beeld van de reikwijdte van zijn 
bestuurlijke taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden.

• Het bestuur neemt 
feitelijk en zichtbaar de 
eindverantwoordelijkheid voor de 
organisatie.

• Het bestuur en de toezichthouders 
spreken elkaar erop aan wanneer 
er sprake is of kan zijn van 
activiteiten die niet stroken met de 
onderscheiden rollen.

• Het bestuur en de toezichthouders 
hebben het perspectief/de fase 
van toezicht houden en besturen 
goed in beeld.

• Het bestuur en de toezichthouders 
hebben de organisatie passend 
bij het perspectief/de fase van 
toezicht houden en besturen 
ingericht (zowel in structuur, 
communicatie als gedrag).

Schaal ‘kwaliteit van de 
besluitvorming’
• Bij besluitvorming hebben we 

goede houvast aan formele 
afspraken die we hebben 
gemaakt.

• De procedures (zoals 
regels, beleid) van het 
samenwerkingsverband worden 
door mijn schoolbestuur gedragen.

• De deelnemers aan het 
samenwerkingsverband nemen 
de mening van mijn schoolbestuur 
serieus als er beslissingen 
genomen worden.

• De deelnemers aan het 
samenwerkingsverband evalueren 

in hoeverre de samenwerking 
succesvol is.

• De deelnemers aan het 
samenwerkingsverband moeten 
het met elkaar eens zijn voordat 
er een beslissing wordt genomen 
over doelen en activiteiten van het 
samenwerkingsverband.

• Alle deelnemers aan het 
samenwerkingsband 
steunen de doelen van het 
samenwerkingsverband, ook als 
die afwijken van ieders individuele 
doelen.

• Vooral informele relaties 
tussen deelnemers aan het 
samenwerkingsverband zijn 
belangrijk bij besluitvorming.

Schaal ‘autonomie van het 
schoolbestuur’
• Het samenwerkingsverband 

vormt een belemmering voor de 
realisatie van de doelen van mijn 
schoolbestuur.

• De onafhankelijkheid van mijn 
schoolbestuur wordt belemmerd 
door de participatie in het 
samenwerkingsverband.

• Als vertegenwoordiger van 
mijn schoolbestuur, word 
ik heen en weer geslingerd 
tussen de verwachtingen van 
mijn schoolbestuur en van het 
samenwerkingsverband.

Schaal ‘wederkerigheid van de 
samenwerking’
• Professionele meningsverschillen 

tussen mijn schoolbestuur 
en de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband die 
niet te maken hebben met het 
samenwerkingsverband maken 
het lastig om samen te werken.

• De deelnemers aan het 
samenwerkingsverband hebben 
elkaars middelen zodanig 
samengevoegd en benut, dat 

iedere partner voordeel heeft van 
de samenwerking.

• Mijn schoolbestuur deelt informatie 
met andere deelnemers aan 
het samenwerkingsverband die 
bijdraagt aan de versterking van 
hun eigen beleid.

• Ik heb het gevoel dat de inbreng 
van mijn schoolbestuur in 
het samenwerkingsverband 
op prijs wordt gesteld en 
wordt gerespecteerd door 
de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband.

• Mijn schoolbestuur realiseert 
zijn eigen doelen beter door 
samen te werken in het 
samenwerkingsverband dan door 
alleen te opereren.

Schaal ‘machtsevenwicht’
• Sommige deelnemers van het 

samenwerkingsverband hebben 
macht die ze gebruiken ten koste 
van andere deelnemers.

• Deelnemers aan het samen-
werkingsverband komen hun 
verplichtingen na.

• Deelnemers aan het 
samenwerkingsverband gaan voor 
eigen gewin als er onderhandeld 
wordt.

• Mijn schoolbestuur zal zijn 
eigen belang voor laten gaan, 
ook als gaat dit ten koste 
van de deelnemers aan het 
samenwerkingsverband.
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