
                                                                                       
Helmond, 27 januari 2021 

 

Betreft: Ontwikkeling Governance structuur SWV Helmond-Peelland PO 

 

Beste  

In het huidige ondersteuningsplan 2018-2022 “Samen leren” wordt gewerkt vanuit 7 domeinen. 

Het domein 6: Een stimulerend bestuursmodel geeft als ontwikkelrichting aan: 

“Het komen tot een bestuursmodel dat zowel voldoet aan eisen voor deugdelijk bestuur als stimuleren 
is in het realiseren van de missie en visie van het SWV.” 

Als uitwerking staat hierbij vermeld: 

Het SWV onderzoekt mogelijkheden voor aanpassing van de huidige organisatiestructuur zodat 
scheiding van toezicht, bestuur en uitvoering transparanter wordt .Bovenstaande overwegende heeft 
de ledenvergadering (ALV) in samenspraak met het bestuur van het SWV besloten om een onderzoek 
uit te laten voeren naar de huidige structuur om vanuit de hieruit voortkomende adviezen 
vervolgstappen te maken.  Dit onderzoek is medio 2020 uitgevoerd door mevr. P. Dinjens vanuit 
“Governance in Balans.” 

De resultaten en adviezen vanuit dit onderzoek zijn gepresenteerd en meningsvormend besproken op 
12 januari jl. in de ALV in het bijzijn van het bestuur en voorzitters OPR. Op 26 januari is dit gevolgd 
door een besluitvormende vergadering waarin besloten is om de beschreven adviezen over te nemen. 

Hoofdlijnen van het besluit: 

- Benoeming van een directeur bestuurder.  
- Inrichting onafhankelijke toezichtsorgaan. 
- Handhaving verenigingsvorm met een ledenvergadering. 

Om dit proces nader uit te werken en te begeleiden heeft de ALV van het SWV besloten om een 
stuurgroep in te richten bestaande uit twee leden van de ledenvergadering en een extern 
procesbegeleider.  

Het is de verwachting dat deze stuurgroep begin februari is ingericht waarna een specifiek opdracht 
voor het vervolgtraject wordt geformuleerd. In afstemming met deze stuurgroep zal het huidige bestuur 
van het SWV Helmond-Peelland u informeren over de nadere bestuurlijke consequenties. 

Verder willen we nog graag toevoegen dat de ontwikkelrichting en geformuleerde uitwerkingen worden 
ondersteund vanuit de landelijke evaluatie passend onderwijs november 2020 en waaruit door de 
minister onder andere als verbetermaatregel 21 wordt geformuleerd: Het verder verbeteren van de 
Governancestructuur bij samenwerkingsverbanden. 

Bestuur en leden hebben vertrouwen in de vervolgstappen om als zodanig te komen tot het verder 
versterken van passend onderwijs in  samenwerkingsverband Helmond -Peelland PO 

Met vriendelijke groet, 

 

Voorzitter bestuur en onafhankelijk voorzitter ALV 

 


