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Toelichting op de juridische documenten en besturingsfilosofie stichting 
Samenwerkingsverband 26.06 (SWV 25.06) 
 
Juridische documenten 
De juridische documenten van de stichting SWV 25.06 bestaan uit de volgende regelingen:  
1. Toelichting op de juridische documenten en besturingsfilosofie 
2. Statuten 
3. Bestuursreglement 
4. Benoemingsprocedure  en profielen lid en onafhankelijk voorzitter algemeen bestuur en 

directeur- bestuurder 
5. Toezichtskader  
6. Reglement commissies Algemeen bestuur: remuneratie, audit en onderwijs. 
7. Reglement ondersteuningsplanraad 
8. Statuut en reglement medezeggenschapsraad bureau 
 
In de toelichting annex besturingsfilosofie wordt uiteengezet, op welke gronden is gekozen voor de 
juridische structuur van de stichting en hoe de diverse geledingen binnen de stichting zich tot elkaar 
verhouden. In de statuten is notarieel vastgelegd wat het doel van de stichting is, welke 
bestuursorganen de stichting kent en wat de bevoegdheden van die organen zijn. In het 
bestuursreglement wordt nader geregeld hoe het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder hun 
aangelegenheden regelen en met elkaar omgaan. Dit bestuursreglement kan door het bestuur zelf 
worden vastgesteld en gewijzigd zonder tussenkomst van de notaris. Verder is er een profiel 
opgesteld voor een lid en de onafhankelijk voorzitter van het bestuur en van de directeur- bestuurder. 
Tot de juridische documenten van de stichtingen behoren ook het reglement van de 
ondersteuningsplanraad van de stichting.  
 
Toelichting juridische structuur  
Het SWV heeft met het doel tot verdere professionalisering van bestuur en het verhelderen van de 
scheiding tussen bestuur en toezicht de juridische vormgeving van de stichting herijkt. Als gevolg 
hiervan zijn de statuten van de stichting aangepast en is er een bestuursreglement opgesteld. Deze 
juridische documenten komen voort uit de opvatting, die het bestuur heeft over hoe de stichting 
bestuurd dient te worden. Die opvatting is vastgelegd in de besturingsfilosofie hieronder en is 
vervolgens uitgewerkt in de juridische documenten van de stichting. De besturingsfilosofie beschrijft 
hoe het algemeen bestuur, de directeur-bestuurder (dagelijks bestuurder) samenwerken bij de 
uitoefening van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 
 
De wet voorgezet onderwijs schrijft voor, dat er een organieke of functionele scheiding aangebracht 
dient te worden tussen intern toezicht houden op en uitvoering van het bestuur van een 
onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs. De wet schrijft niet voor, hoe de scheiding van intern 
toezicht en bestuur moet worden vormgegeven. Reden daarvoor is de grote diversiteit aan 
samenwerkingsverbanden in het VO: enerzijds grote samenwerkingsverbanden met vele besturen en 
scholen onder zich, anderzijds samenwerkingsverbanden waar slechts enkele besturen en scholen bij 
aangesloten zijn. 
 
Tot 2018 werd de scheiding van toezichthoudend en uitvoerend bestuur binnen de stichting SWV 
25.06 vormgegeven door uitvoerende bestuurstaken te mandateren aan de directeur van de stichting. 
Daarmee was de directeur weliswaar belast met het dagelijks bestuur van de stichtingen, maar niet op 
basis van eigen bevoegdheden. Het algemeen bestuur bleef voor al zijn beslissingen verantwoordelijk 
en kon iedere beslissing ongedaan maken. In de ogen van het bestuur geen wenselijke situatie: een 
bestuur op afstand kan die verantwoordelijkheid moeilijk waarmaken. De stichting heeft mede om die 
reden besloten een volgende stap te maken door de functie directeur op te nemen in het bestuur van 
de stichting. De directeur wordt directeur-bestuurder en daarmee de vooruitgeschoven post van het 
bestuur en krijgt eigen bestuurlijke verantwoordelijkheden. Dat geeft hem als professional, die zich 
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fulltime met het dagelijks bestuur en de leiding van het bureau bezighoudt, de ruimte om zelfstandig te 
opereren. Het algemeen bestuur opereert voortaan als toezichthouder op de dagelijks bestuurder.  
 
Algemeen bestuurders en dagelijks bestuurder vormen samen het bestuur van de stichting. Dit 
bestuursmodel wordt in de literatuur ook wel het ‘one tier model’ genoemd als tegenhanger van het 
‘two tier model’, dat van een raad van toezicht en een college van bestuur. In het geval van een one 
tier model is er sprake van één bestuursorgaan bestaand uit een algemeen en een dagelijks bestuur. 
Het two tier model kent twee organen: de raad van toezicht en het college van bestuur.  In het geval 
van een college van bestuur zijn vrijwel alle bestuurlijke bevoegdheden bij de professional belegd, de 
raad van toezicht kan enkel toezien. Aantrekkelijk van het one tier model is dat algemeen bestuur en 
dagelijks bestuurder samen besturen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de 
stichtingen, ieder vanuit zijn eigen bevoegdheid. Deze bestuursvorm past goed bij het SWV 25.06, 
niet alle macht wordt geconcentreerd bij een één functie/functionaris zoals bij een eenhoofdig college 
van bestuur. Dit te meer omdat de directeur-bestuurder niet alleen bestuurt, maar ook de dagelijkse 
leiding heeft van de uitvoeringsorganisatie van het samenwerkingsverband, het bureau. In de statuten 
is uitgewerkt, welke bevoegdheden het bestuur als geheel heeft en welke het algemeen bestuur en de 
dagelijks bestuurder/ directeur-bestuurder ieder voor zich.  
 
Onder het oude bestuursmodel van algemeen bestuur en gemandateerd directeur werden de door het 
bestuur gemandateerde bevoegdheden vastgelegd in het managementstatuut van de stichting. Nu de 
functie directeur-bestuurder is opgenomen in het bestuur zijn bijbehorende bevoegdheden vastgelegd 
in de statuten en het bestuursreglement.  Het managementstatuut vervalt. De directeur- bestuurder is 
belast met de dagelijkse leiding van de stichting, geeft leiding aan het bureau en is verantwoordelijk 
voor het algemeen beleid en de uitvoering daarvan.  
 
Commissies van het bestuur 
Het algemeen bestuur van het samenwerkingsverband kent drie commissies: een 
renumeratiecommissie die zich bezighoudt met adviseren van het bestuur inzake de 
arbeidsvoorwaarden van de directeur van het samenwerkingsverband. Een audit/financiële commissie 
die het bestuur adviseert over de begroting en de jaarrekening van de stichting en die het verloop van 
de inkomsten en de uitgaven van het Samenwerkingsverband gedurende het begrotingsjaar bewaakt. 
Ten slotte een inhoudelijke onderwijscommissie, die het algemeen bestuur adviseert over het 
inhoudelijke beleid van het samenwerkingsverband. De commissies komen twee à drie maal per jaar 
bijeen. Doel van de commissies is er voor te zorgen, dat beleidsvoorstellen goed voorbereid in de 
bestuursvergadering worden neergelegd. Iedere commissie kent een reglement, dat door het bestuur 
dient te worden vastgesteld.  
 
Toezichtskader 
De interne toezichthouder (algemeen bestuur) dient een toezichtkader te hebben waarin wordt 
geëxpliciteerd op welke criteria het intern toezicht zich in het bijzonder richt. OCW en de Inspectie 
gaan er vanuit dat intern toezicht integraal toezicht is. Een toezichtkader bestaat dan ook uit 
verschillende ijkpunten. Belangrijk is dat de het algemeen bestuur en de directeur-bestuurder dit 
toezichtkader koppelen aan de informatievoorziening en jaaragenda van het bestuur. 
 
Bestuur en medezeggenschap    
De wet medezeggenschap scholen schrijft voor, dat het bevoegd gezag een aantal nader in de wet 
benoemde besluiten voor instemming of advies voorlegt aan de ondersteuningsplanraad (OPR) van 
de stichting. De directeur-bestuurder vertegenwoordigt het bevoegd gezag bij de OPR. In het 
bestuursreglement is een procedure opgenomen voor de benoeming van algemeen bestuurders en de 
directeur-bestuurder. In beide procedures speelt de OPR een rol. De OPR heeft adviesrecht ten 
aanzien van de vaststelling van de competentieprofielen van het algemeen bestuur, alsmede de 
directeur-bestuurder. De vastgestelde profielen vormen onderdeel van de set juridische documenten 
van het Samenwerkingsverband. Ook heeft de OPR adviesrecht ten aanzien van de aanstelling of 
ontslag van de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Ook het algemeen bestuur heeft 
jaarlijks contact met de OPR, met name om de gang van zaken binnen het Samenwerkingsverband 
en de bijdrage van de directeur-bestuurder daaraan te evalueren. Naast een OPR kent het 
Samenwerkingsverband een medezeggenschapsraad (MR), waarin de personeelsleden, die in dienst 
zijn van het Samenwerkingsverband (rechtstreeks of via detachering), vertegenwoordigd zijn. De MR 
oefent medezeggenschap uit over de aangelegenheden, die het personeel van het 
Samenwerkingsverband direct aangaan. Dit met in acht neming van de kaders zoals vastgelegd in het 
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ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband.  De directeur-bestuurder overlegt met de MR. 
De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in een MR-statuut en –reglement.   
 
 
Uitvoeringsorganisatie (Bureau Samenwerkingsverband) 
 
Het bureau van het samenwerkingsverband is een actief en proactief onderdeel van het 
samenwerkingsverband. Het bureau is het uitvoeringsorgaan dat werkt onder 
eindverantwoordelijkheid en leiding van de directeur-bestuurder. Uitvoering van activiteiten gebeurt 
binnen het kader van het ondersteuningsplan en de (meerjaren-) begroting. Een aantal kerntaken en 
bevoegdheden van het samenwerkingsverband is onder leiding van de directeur-bestuurder belegd bij 
het bureau, te weten adviseren over de verdeling en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen aan 
scholen en het beoordelen van de aanvragen voor VSO, Pro en LWOO, waarbij de directeur-
bestuurder beslist over de toelaatbaarheid van leerlingen.  Ten slotte heeft het bureau een actieve rol 
in de voorbereiding en monitoring van het beleid van het SWV.  
 
Positionering schooldirecteuren 
In formele zin worden besluiten in het SWV door het bestuur van het SWV genomen. In het bestuur 
zijn alle schoolbesturen uit het SWV vertegenwoordigd. Binnen ieder schoolbestuur verhoudt het 
bestuur zich tot de eigen directeuren. In deze constellatie past het niet, dat het bestuur en/of de 
directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband van het SWV rechtstreeks formeel advies vraagt 
aan (een beraad van) schooldirecteuren over beleidsvoornemens: dat is een taak van het eigen 
schoolbestuur. Het is daarentegen een goede zaak dat de directeur-bestuurder van het SWV met (een 
deel van) de schooldirecteuren (bij voorbeeld in werkgroepen) overlegt over de voorbereiding en 
implementatie van beleid. Dit mede om te voorkomen, dat besluiten, die op SWV-niveau zijn genomen 
door het bestuur van het SWV niet landen in de scholen. Dit laat onverlet de uiteindelijke 
verantwoordelijkheid van ieder aangesloten schoolbestuur voor de uitvoering van het in het bestuur 
van het SWV afgesproken beleid. 
 
 
 
 


