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Onderwijsbestuur ontslagen
STICHTING AKKOORD ‘Bestuur weigerde klachten te onderzoeken’

door Harry Lucker

VENLO – Het bestuur van Stich-
ting Akkoord, waar negen open-
bare scholen in Noord-Limburg
onder vallen, is per direct ontsla-
gen. Reden is een vertrou-
wenscrisis tussen het bestuur en
de raad van toezicht.

De raad van toezicht (bestaande uit
de verschillende wethouders On-
derwijs uit de gemeenten waar Ak-

koord scholen heeft) maakte het
nieuws gisteren bekend. „Dit is in-
derdaad een zeer zware stap”, zegt
Ramon Testroote, voorzitter van
de raad van toezicht en wethouder
Onderwijs van de gemeente Venlo.
„Maar gezien de ernst van de situa-
tie is er op dit moment geen ande-
re mogelijkheid. Het gaat hier om
een mandaat dat ligt bij de raad
van toezicht, we hebben het juri-
disch laten toetsen.”

Over de precieze reden van het

ontslag is de raad van toezicht een
stuk minder duidelijk. „In mei vo-
rig jaar bereikten ons de eerste sig-
nalen van onvrede rond het func-
tioneren van de leiding van Ak-
koord. Wij wilden die geluiden on-
derzocht hebben, maar het bestuur
heeft daar geen serieuze medewer-
king aan verleend. Dat heeft geleid
tot een vertrouwenscrisis tussen
het bestuur en de raad van toe-
zicht”, zegt Testroote.

Wat de aard van de onvrede is,

wil hij niet zeggen. „Het is niet aan
de raad van toezicht om het daar
over te hebben. Wij moeten ervoor
zorgen dat het primair onderwijs
niet geschaad wordt.” Testroote wil
benadrukken dat het ontslag niets
te maken heeft met de kwaliteit
van het basisonderwijs op de open-
bare scholen van Akkoord.

Inmiddels is een interim-be-
stuur aangesteld. Dat moet voor 1
november zijn vervangen door een
nieuw, definitief bestuur. Het inte-

rim-bestuur heeft ook het verzoek
gekregen om de klachten serieus te
onderzoeken.

Akkoord-directeur Joep Derkx
liet gisteren weten dat het bestuur
het ontslag in beraad heeft. Verder
wilde de directeur inhoudelijk niet
op de zaak ingaan.

Bestuursvoorzitter Paul Sijbers
was gisteren niet bereikbaar voor
commentaar.
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