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Toelichting governancestructuur  

Toezicht 
Deze functie wordt uitgevoerd door een Raad van Toezicht van vijf personen, die extern zijn 

geworven. Dit is gebeurd op basis van profielen: maatschappelijke ervaring, 

werkachtergrond, kennisgebieden, ervaring als toezichthouder. De toezichthouders zijn 

onafhankelijk van elkaar, van de schoolbesturen als deelnemers in het 

samenwerkingsverband en van de relevante stakeholders in de regio. De Raad van Toezicht 

monitort de voortgang van de gestelde doelen in het ondersteuningsplan. Ze keurt jaarlijks 

de (meer)jarenbegroting en het jaarplan goed. De bestuurder legt deze voor, en stelt vast na 

goedkeuring. De Raad van Toezicht krijgt een keer in de vier jaar ook het ondersteuningsplan 

inclusief de meerjarenbegroting ter goedkeuring voorgelegd. De Raad van Toezicht voert de 

dialoog met de bestuurder en beoordeelt jaarlijks het functioneren van de bestuurder. De 

toezichthouders houden toezicht via formele documenten en terugkoppeling door de 

bestuurder. Daarnaast voeren ze jaarlijks samen met de bestuurder de dialoog met zowel de 

Ondersteuningsplanraad (OPR) als de schoolbesturen in de Deelnemersraad. Ze vormen zich 

een beeld van de uitvoering van de doelen van het samenwerkingsverband in de praktijk van 

het onderwijs op de scholen en de overleggen van de platformbesturen. 

 

Bestuur 

De bestuurder heeft de dagelijkse leiding over Samenwerkingsverband Stromenland als 
netwerkorganisatie, heeft een strategisch en op resultaat gerichte opdracht en vormt het 
boegbeeld en het gezicht van Stromenland naar buiten. De bestuurder werkt binnen de 
vastgestelde kaders van het Ondersteuningsplan en de jaarplannen inclusief begroting. 
Daarin zijn de wettelijke kaders van het samenwerkingsverband verwerkt. De bestuurder 
onderhoudt de relatie met diverse stakeholders waaronder de twaalf gemeenten in de regio 
van het samenwerkingsverband. De bestuurder ondersteunt en werkt samen met de 
schoolbesturen om de gezamenlijk afgesproken passend onderwijsdoelen binnen 
Stromenland te realiseren. De 20 schoolbesturen in de regio van het samenwerkingsverband 
hebben instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan, het daarvan afgeleide jaarplan en 
jaarbegroting, en samenwerkingsverbandbrede beleidskaders die de uitvoering van passend 
onderwijs op de scholen richten. De bestuurder legt aan de Raad van Toezicht 
verantwoording af over de gedane inspanning en het realiseren van jaardoelen (zie 
hierboven bij ‘Toezicht’). De bestuurder verantwoordt zich ook aan de Onderwijsinspectie, 
die als externe toezichthouder belast is met het toezicht op 
samenwerkingsverbanden. Tot slot verantwoordt de bestuurder zich via het 
jaarverslag naar de externe samenwerkingspartners, zoals de gemeenten. De 
bestuurder heeft dus twee verantwoordelijkheden: 
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• inspanningsverantwoordelijkheid ten aanzien van Stromenland als 
netwerkorganisatie; 

• resultaatverantwoordelijkheid voor de afspraken in de jaarplannen. 
 

Eigenaarschap via de Deelnemersraad en de platformbesturen 
De 20 aangesloten schoolbesturen vormen gezamenlijk de Deelnemersraad. (zie voor de 
formele relatie tussen de Deelnemersraad en de bestuurder de paragraaf ‘Bestuur’ 
hierboven.) De schoolbesturen zijn geografisch georganiseerd in vier regionale platforms. Ze 
hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om in goed overleg de 
samenwerkingsverbandbrede resultaten in hun regio te bereiken. Zij leggen hierover 
verantwoording af aan de bestuurder van het samenwerkingsverband en aan elkaar. Het 
bestuurlijk overleg van de platforms borgt de thuisnabijheid van de uitvoering van passend 
onderwijs. De platforms maken jaarlijks afspraken met elkaar en met de bestuurder van het 
samenwerkingsverband over de uitvoering van passend onderwijs in hun platformregio. De 
afspraken staan in de ondersteuningsagenda, binnen het kader van het ondersteuningsplan 
en het daarvan afgeleide jaarplan. Elk platform heeft een platformcoördinator die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de gemaakte afspraken en voor het maken van 
afspraken met samenwerkingspartners in de regio. De bestuurder van het 
samenwerkingsverband stuurt de vier platformcoördinatoren functioneel aan. De 
coördinatoren dragen bij aan de beleidsafspraken van het samenwerkingsverband. Ze zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering in afstemming met hun platformbestuur.  
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