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Bestuur weg, en
hoe nu verder
met de scholen?

ACHTERGROND Ontslag is een forse stap

Het ontslag van het bestuur
van Akkoord is een forse
stap. Waarom deze maatre-
gel en wat betekent het voor
de negen scholen die onder
Akkoord vallen?

door Harry Lucker

O uders hoeven zich
geen zorgen te maken
over het geboden on-
derwijs op de scholen

van Akkoord. „Dat is nergens on-
der de maat. Het ontslag van het be-
stuur heeft daar niets mee te ma-
ken”, spreekt Ramon Testroote,
voorzitter van de raad van toezicht
en onderwijswethouder van de ge-
meente Venlo. De reden voor het
ontslag gaat over heel andere za-
ken.
Onder Stichting Akkoord vallen ne-
gen openbare basisscholen in Ven-
lo (5), Reuver, Baarlo, Grubben-
vorst en Sevenum. Tot 2003 was
het aanbieden van openbaar onder-
wijs geborgd vanuit de overheid.
Nu gaat Akkoord erover, maar de
overheid heeft nog wel degelijk in-
vloed. Via de raad van toezicht
waarin de wethouders van onder-
wijs zitting hebben. De raad van
toezicht die nu heeft ingegrepen.
Maar waarom? Stichting Akkoord
wil het openbaar basisonderwijs in
de gemeenten Beesel, Horst aan de
Maas, Maasbree, Sevenum en Ven-
lo bevorderen en in stand houden,
zo staat op haar website. Dat ge-
beurt niet overal op de meeste ele-
gante manier. Akkoord kiest voor
het conflictmodel. En dat leidde tot

rechtszaken en in Maasbree zelfs
tot de gang naar de Raad van State,
de hoogste bestuursrechtbank in
dit land. „Het is niet de meest pro-
ductieve manier om onderwijs via
de stichting te bevorderen, maar zo-
lang dit het onderwijs niet schaadt,
is er niets aan de hand”, zegt
Testroote als voorzitter van de raad
van toezicht. Dit is dus niet de re-
den van het ontslag.
Die ligt in het feit dat het bestuur
volgens de raad van toezicht nauwe-
lijks werk heeft gemaakt om een
objectief onderzoek te starten naar
klachten vanuit de organisatie over
het functioneren van de leiding.
Over de precieze aard van die klach-
ten worden geen mededelingen ge-
daan. Dat het bestuur vlak voor de
schoolvakantie zijn congé krijgt, is
volgens Testroote niet bewust. De
raad van toezicht laat ook geen
stuurloos schip achter. Er is een in-
terim-bestuur, met ervaren leden.
Joke Kersten (oud-burgemeester
van Grubbenvorst en Arcen en Vel-
den), Frank Lambriks (oud-be-
stuursvoorzitter van de Onderwijs-
gemeenschap Venlo & Omstre-
ken), Frans Steijvers (voormalig
hoofd P&O gemeente Venlo) en
Wim Verbeeten (oud-gemeentese-
cretaris van Venlo). Het bestuur
krijgt een viertal opdrachten mee.
Meest voor de hand liggende: han-
del de lopende zaken af. Verder
moet er werk worden gemaakt van
het deze week afgesloten samen-
werkingsconvenant met schoolbe-
stuur Fortior. Er ligt het verzoek
om een serieus onderzoek te star-
ten naar de geuite klachten en er
moet een nieuw bestuur komen.
Vóór 1 november. De interim-be-
stuursleden maken zeker geen deel
uit van dat nieuwe bestuur.


