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Belangrijk nieuws over Samenwerkingsverband Delflanden
Geachte relatie van het Samenwerkingsverband Delflanden,

Bestuur en toezicht
De overheid heeft de samenwerkingsverbanden opgedragen om te zorgen voor een scheiding tussen
bestuur en toezicht. Het bestuur van ons samenwerkingsverband werd destijds samengesteld uit de
bestuurlijke vertegenwoordigers van de scholen in het verzorgingsgebied van het
Samenwerkingsverband. Dat bestuur heeft jarenlang uitstekend werk verricht. De samenwerking is
goed en niet alleen op bestuurlijk niveau. Ook het overleg van de scholen is goed te noemen. Dat
blijkt ook zeker uit de periodieke controles door de Inspectie VO. In 2020 hebben we, na een
opmerking over scheiding tussen bestuur en toezicht door de inspectie, bekeken of de governance
structuur moet worden aangepast.
Na een grondige bestudering van de mogelijkheden, waarbij we zijn geadviseerd door externe
specialisten, hebben we gekozen voor een bestuurlijk systeem dat per 1 januari 2021 ingaat. We
gaan dan werken met een directeur-bestuurder die dus juridisch het bevoegd gezag van het
samenwerkingsverband voert.
Raad van Toezicht
Daarbij hoort een Raad van Toezicht die is bekleed met de formele toezichts- en goedkeuringstaken
en die het werkgeverschap over de bestuurder heeft. De Raad van Toezicht krijgt een onafhankelijke
(dus niet uit de schoolbesturen afkomstige) voorzitter.
Dit alles betekent dat het bestuur van het samenwerkingsverband op 16 december 2020 zijn laatste
vergadering heeft beleefd. We hebben de nodige besluiten kunnen nemen, waaronder de
vaststelling van de begroting van 2021, en constateerden dat we de meeste bestuursleden na de
kerstvakantie als lid van de Raad van Toezicht gaan terugzien. Dat geldt niet voor Johan Taal
(bestuurder Resonans Speciaal Onderwijs) en penningmeester Fons Loogman (Lucas Onderwijs) die
met pensioen gaan. We hebben als aftredend bestuur ook de verwachting uitgesproken dat de
respectvolle samenwerking in het samenwerkingsverband (het woord zegt het al!) behouden blijft
en dat de leerlingen binnen ons verzorgingsgebied zullen profiteren van de ingezette veranderingen.
Bestuurder
Het aftredend bestuur kan met veel genoegen nu bekendmaken dat we onze huidige directeur,
Trudie Klooster, bereid hebben gevonden om het belangrijke werk van bestuurder op zich te nemen.
Trudie is niet alleen een harde werker die zich dagelijks enorm inzet voor de kinderen die dat nodig
hebben, maar ook een goede organisator, sparring partner voor de directeuren en leidinggevende
van het bureau. We wensen haar heel veel succes en bedanken haar van harte voor haar enorme
inzet in de afgelopen jaren.

Voorzitter Raad van Toezicht
Tevens kunnen we met voldoening aankondigen dat we een uitstekend extern voorzitter van de
Raad van Toezicht hebben gevonden in de heer Marius Voerman. De heer Voerman (68) is thans
reeds onafhankelijk voorzitter van het SWV VO Amsterdam/Diemen. Hij was daarvóór werkzaam als
schoolbestuurder en schoolleider, onafhankelijk adviseur en projectleider in onderwijs, bedrijfsleven
en openbaar bestuur. Marius Voerman zal vanaf 1 januari 2021 een op verbinding gerichte voorzitter
zijn die oog heeft voor mensen en intermenselijke relaties. We gaan ervan uit dat zowel de
bestuurder als de Raad van Toezicht de komende jaren veel aan deze voorzitter zal hebben.
De toekomst
Het bestuur van het Samenwerkingsverband Delflanden treedt terug in de overtuiging dat er in de
afgelopen jaren veel is bereikt op de gebieden passend onderwijs en zorgtaken in de scholen. We
menen ook met vertrouwen de toekomst in te mogen gaan. We wensen alle betrokkenen heel veel
succes bij het aangaan van de enorme opdracht waar we thans voor staan: het begeleiden van de
onderwijsmensen en van de leerlingen die op welke manier dan ook de last voelen van de coronapandemie die zo veel aspecten van het leven nu bepaalt.
Tenslotte wensen we u goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021.

Namens het aftredend bestuur van het Samenwerkingsverband Delflanden,

Robert Lock,
Voorzitter bestuur SWV VO Delflanden

