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Toelichting organogram: 
 

Algemene	Ledenvergadering:  Statutair bevoegd tot het goedkeuren van ondersteuningsplan, begroting, jaarrekening, het aanstellen en ontslaan van de 

bestuurder en aanwijzen van accountant. De leden van de vereniging zijn de deelnemende schoolbesturen. Ieder deelnemend schoolbestuur kan hiertoe 
een toezichthouder afvaardigen anders dan iemand uit het bestuur. De Algemene Ledenvergadering is bevoegd tot het instellen van commissies. Een van 

deze commissies is de Deelnemersraad. De ALV kan van haar bevoegdheden uitsluitend gebruik maken na een positief advies van de Deelnemersraad over 
ondersteuningsplan, begroting, jaarrekening en het aanstellen en ontslaan van de bestuurder. 
 

OOGO:    Het Op Overeenstemming Gericht Overleg met de 5 gemeenten van het samenwerkingsverband. Wettelijk verplicht is het 

overleg over het ondersteuningsplan. In SWV PO3002 vindt tenminste eenmaal per  jaar overleg plaats waarin met de wethouders van de 5 gemeenten de 
voortgang van passend onderwijs wordt besproken. 
 

MDC:	 	 	 	 De MultiDisciplinaire Commissie is het wettelijk verplicht adviesorgaan dat het bestuur adviseert over de af te geven 

toelaatbaarheidsverklaringen. In dit samenwerkingsverband adviseert deze commissie tevens over de af te geven arrangementen. 
 

OPR    De Ondersteuningsplanraad is het medezeggenschaprorgaan van het SWV. De OPR bestaat uit 4 ouders en 4 

onderwijsprofessionals. De OPR is het wettelijk orgaan dat dient in te stemmen met het ondersteuningsplan. 
 

Deelnemersraad  De Deelnemersraad is een commissie van de Algemene Ledenvergadering bestaande uit de bestuurders of 

vertegenwoordigers van de besturen van de leden. De deelnemersraad dient een positief advies af te geven aan de ALV over ondersteuningsplan, 
begroting, jaarrekening en het aanstellen en ontslaan van de bestuurder alvorens de ALV hierover kan besluiten. Tevens is de deelnemersraad het 
overlegorgaan van de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband ten aanzien van beleid en de voortgang van passend onderwijs in de praktijk. 

 
Directeur-bestuurder:	 	 De directeur-bestuurder is statutair het bestuur van de vereniging. 

 

REA:    De directeur-bestuurder overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de 5 aangesloten gemeenten over de voortgang 

van onderwijs en jeugdzorg. 
 



Expertgroep	Lunch	&	Learn: De Expertgroep bestaat uit alle ambulant begeleiders die bekostigd worden vanuit het samenwerkingsverband en 

werkzaamheden verrichten op de aangesloten scholen. 

 
Werkgroepen:   Het SWV organiseert op enkele thema’s werkgroepen om daarmee het vormgeven van passend onderwijs te ondersteunen 

op de scholen. De werkgroepen zijn in principe tijdelijk en richten zich op een specifiek thema, zoals hoogbegaafdheid, implementatie Bouw!. 
 

IB	Netwerk:	   Met de voorzitters van de IB-netwerken van de deelnemende besturen wordt periodiek overlegd over de praktisch invulling 

van passend onderwijs, waarbij vooral aandacht is voor het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaring. 
 

Beleidsgroep:   in de beleidsgroep komen de beleidsmedewerkers van de besturen bijeen om vorm te geven aan de kwaliteitszorg binnen 

het SWV, te reflecteren op ingezet beleid en met de directeur-bestuurder beleidsontwikkelingen voor te bereiden. 
 
Directeurenoverleg:  Om te voorkomen dat passend onderwijs alleen iets is op beleidsniveau of zich afspeelt op het niveau van arrangementen 

en toelaatbaarheidsverklaring wordt tweemaal per jaar overleg gevoerd met een groep van directeuren (maximaal 2 per bestuur) om beleidsontwikkeling 
en het werk in de praktijk optimaal op elkaar te kunnen afstemmen. 
 

 
Gelet op de aangenomen motie Becker in de Tweede Kamer en de tekst van het regeerakkoord is het noodzakelijk dat de leden van de vereniging zich laten 
vertegenwoordigen door onafhankelijke toezichthouders. Strikt genomen zou gesteld kunnen worden dat een dergelijke vertegenwoordiging nog steeds 

niet voldoet aan het vereiste van ‘onafhankelijke toezichthouders’ zelfs niet als hiervoor toezichthouders van de aangesloten stichtingen worden ingezet.  
Bovenstaand model zou dan gerealiseerd kunnen worden in een stichtingsvorm, waarbij de directeur-bestuurder het bestuur van de stichting vormt, zoals 
nu bij de vereniging. De positie van de ALV kan dan vervangen worden door een Raad van Toezicht. Onderwerp van gesprek zal zijn het voorgestelde 

voorbehoud bij het vaststellen van begroting, jaarrekening en ondersteuningsplan. Indien een deelnemersraad hiervoor eerst goedkeuring dient te 
verlenen, is de vraag of de Raad van Toezicht strikt onafhankelijk kan opereren.  


