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Inspectieonderzoek bestuurlijk handelen Samenwerkingsverband 22.02 PO en bekostiging vraagstuk

Geachte leden van de raad,
Met toezending van bijgaand rapport informeren wij u, als toezichthoudend orgaan van het
schoolbestuur Openbaar Onderwijs Emmen, over het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs
(Inspectie) naar het bestuurlijk handelen van Stichting Samenwerkingsverband 22-02 Passend
Onderwijs en een bekostigingsvraagstuk.
Samenwerkingsverband 22.02 Passend Onderwijs
In 2014 is de wet Passend Onderwijs (PO) in werking getreden en is elk schoolbestuur regionaal
ondergebracht in een samenwerkingsverband. De negen schoolbesturen in de gemeente Borger-Odoorn
en gemeente Emmen vormen samen het samenwerkingsverband 22.02 PO. Er zijn in dat kader statuten
vastgesteld en er is een Dagelijks Bestuur (DB) en een Raad van Toezicht (RvT) ingericht. Elk
schoolbestuur, binnen het samenwerkingsverband, is vertegenwoordigd in het DB of in de RvT. Het DB
wordt gevormd door: OPO Borger Odoorn, Primenius en CKG Drenthe. De RvT wordt gevormd door de
andere zes schoolbesturen: Catent, Openbaar Onderwijs Emmen, Viviani, Gereformeerde School, Vrije
School, RENN4. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een coördinator en secretariële
ondersteuning.
Inspectieonderzoek naar bestuurlijk handelen
In mei 2017 is er een vierjaarlijks onderzoek uitgevoerd en er is in die periode door de Inspectie een
aantal tekortkomingen vastgesteld. Hierop zijn aan het DB van het Samenwerkingsverband 22.02 PO
herstelopdrachten gegeven over haar wijze van besturen (verbetering governance structuur). De
Inspectie heeft in dat kader later aansluitend geconstateerd, dat aangereikte herstelopdrachten
onvoldoende door het DB werden opgepakt, waarna de Inspectie zich in maart 2018 tot de RvT heeft
gewend. De Inspectie heeft vervolgens besloten een specifiek onderzoek uit te voeren, in de periode van
april 2018 tot en met juni 2018, naar het bestuurlijk handelen binnen dit samenwerkingsverband.
Die bevindingen van de Inspectie zijn opgenomen in bijgaande rapportage.
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In een eerste reactie op het concept-rapport hebben wij als college, in de rol van schoolbestuurder OOE,
aangegeven de uitkomsten van dit specifieke onderzoek in grote mate te herkennen. De Inspectie doet
ook de suggestie om ouders en medewerkers te informeren over ontstane bestuurlijke situatie.
Dat onderschrijven wij als. De Inspectie heeft, in het kader van haar onderzoek, daarbij géén uitspraak
gedaan dat er een vermoeden is van een (tijdelijke) afname van de kwaliteit van het onderwijs.
In maart 2018 heeft het DB haar functie neergelegd en is er door de RvT een interim-bestuurder
aangesteld. De voorzitter van de RvT heeft ook zijn functie neergelegd waarna de vicevoorzitter deze
vacante functie heeft overgenomen. Inmiddels is er een definitief rapport vastgesteld en is er door de
besturen, binnen het samenwerkingsverband, ingezet op verbeteringen.
Inmiddels heeft het eerste gesprek tussen de interim-bestuurder, de voorzitter van de RvT en de
Inspectie plaatsgehad en is er gezamenlijk geconstateerd dat er forse verbeterstappen zijn gezet. Er kan
derhalve worden geconcludeerd, dat het samenwerkingsverband 22.02 PO bestuurlijk weer op de goede
weg is.
Bekostigingsvraagstuk
Naast dit specifieke onderzoek, speelde er een verschil van inzicht tussen het schoolbestuur OOE en het
DB van het Samenwerkingsverband 22.02 PO over het bekostigingsmodel. Daarnaar is een onafhankelijk
onderzoek gestart en dit heeft geleid tot bijstelling van de bekostiging. Naar verwachting wordt
binnenkort definitieve overeenstemming bereikt over de laatste openstaande punten voor de bekostiging
zodat ook dit onderwerp kan worden afgesloten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Het college stelt u voor deze brief te verzenden en te plaatsen op de lijst ingekomen stukken en de
bijbehorende documenten ter inzage te leggen.
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