
Achtergrondinformatie bij het Domein Governance en de vijf thema’s 

 

Domein  Governance 

Begin deze eeuw kwam er een steeds groter wordende vraag naar verantwoording en transparantie en een steeds groter wordend 

bewustzijn voor de noodzaak van het hebben van ‘checks and balances’ in het bedrijfsleven, de overheid, de politiek en ook het 

publiek. Expliciet en impliciet werden ‘governance’ en daarmee verwante onderwerpen een belangrijk aandachtspunt. De 

maatschappelijke opvattingen over hoe publieke diensten zo optimaal mogelijk bestuurd dienen te worden (integer en transparant 

handelen) en goed toezicht hierop (en verantwoording afleggen over het uitgevoerde toezicht) vinden hun vertaling naar het 

onderwijs. Het ‘governance’ debat is daar geen uitzondering op. Klifman (2004) verwijst naar de diverse commissies (Governement 

Governance 2000, Tabaksblat 2003 voor het bedrijfsleven, Glasz 1998 voor woningbouwcoöperaties, Meurs 1999 voor de 

zorgsector) waaruit dit blijkt. In ‘Corporate governance’ is de focus verschoven van het goed functioneren van de organisatie naar 

goed functioneren van het besturend orgaan. In de keten van verantwoordelijkheden worden de rollen van sturen, beheersen, 

toezicht houden en verantwoorden helder onderscheiden. Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de 

wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van 

doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van 

belanghebbenden1. De belanghebbenden binnen en buiten de organisatie zijn gebaat bij een goede interne beheersing en een 

goede verantwoording daarover. In het onderwijs gaat het dan om interne stakeholders (de ouders, leerlingen maar ook 

personeelsleden) en externe stakeholders (choice, voice en exit: ketenpartners, de overheid en het brede publiek) (Minderman, 

2012). Het gaat hierbij om vraagstukken rond de volgende vier vragen: 

• heeft het bestuur voldoende mogelijkheden het beleid richting te geven (sturen)? 

• heeft het bestuur voldoende zekerheden dat de beleidsuitvoering de beleidsdoelstellingen realiseert (beheersen)? 

• heeft het bestuur voldoende mogelijkheden om er op toe te zien dat de doelstellingen worden gerealiseerd en kan hij/zij 

corrigeren (toezicht)? 

• legt het bestuur over het halen van de beleidsdoelstellingen (helder en transparant) verantwoording af aan het parlement 

(verantwoorden)? 

Het gaat bij ‘governance’ dus zowel om de interne werking (het opstellen van regels voor goed bestuur die richting geven aan de 

veranderingen binnen de sector: sturen en beheersen) als de externe werking (reageren op maatschappelijke beweging, opdat de 

sector zich verantwoordt, transparant gedrag vertoont en integriteit handhaaft en/of bevordert: verantwoorden en toezicht 

houden) (Klifman, 2004). 

 

Governance in het onderwijs 

Strikwerda (2005) formuleert vijf uitgangspunten voor ‘educational governance’: Educational governance: 

• dient benaderd te worden vanuit het perspectief van de democratische, open vrije samenleving en gezien te worden 

vanuit de context van de civic society; 

• dient als opdracht te hebben er voor te zorgen dat de samenleving steeds over dat onderwijs beschikt dat de samenleving 

als geheel nodig heeft in utopische zin; 

• dient er op gericht te zijn dat ouders/leerlingen goede keuzes kunnen maken en dat professionals worden gestimuleerd 

tot kwaliteit en innovatie; 

• dient een eigen weg te zoeken, die niet uit het bedrijfsleven kan worden gekopieerd.  

• een effectieve educational governance vereist een systeemwijziging: een overheid die normen stelt aan het onderwijs en 

het onderwijs als het ware ‘koopt’ van particuliere instellingen. 

 

De beweging die door Hartley wordt geschetst is in de ‘Beleidsnotitie Governance: ruimte geven, verantwoording vragen en van 

elkaar leren’ (2005, ook wel ‘de Governance-brief’) terug te zien. De interactie tussen de onderwijsinstellingen en de centrale 

overheid is gaandeweg belast geraakt met een op wantrouwen gebaseerde bureaucratie die een belemmering vormt voor 

maatschappelijke betrokkenheid. De publieke verantwoordelijkheid komt bij de meer autonome besturen, betrokkenen (en in het 

bijzonder de onderwijskundige professionals) en omgeving van de scholen te liggen en de minister geeft ruimte c.q. treedt terug. 

Good governance in het onderwijs moet ertoe leiden dat de bestuurlijke verhoudingen in de sector geschikt zijn om de 

vraagstukken van vandaag en morgen te kunnen hanteren en de resultaten van het onderwijs op een hoger niveau te brengen. In 

                                                           
1
 http://webserv.nhl.nl/~leeuwen/finman3/tweede%20deel/docus/handleidingCG.htm 



de beleidsnotitie wordt enerzijds aangegeven hoe de minister terugtreedt en de bestuurlijke context in en rond de 

onderwijsinstelling zo inricht dat de betrokken partijen gezamenlijk ervoor zorgen dat de interactie tussen student/leerling en 

docent/leraar maximaal tot haar recht komt. Anderzijds wordt gekozen voor een veelkleurig, meervoudig en dynamisch 

onderwijsstelsel, waarin zowel de minister als de instellingen, de branche- en beroepsorganisaties via een lerende aanpak binnen 

de grenzen van de wet een lange weg afleggen. Verlet en Devos (2009) zien in de context van het streven naar een ‘goed’ bestuur 

en een efficiënte en effectieve (en economische, zuinige) overheid als essentieel dat rekening wordt gehouden met het feit dat de 

verschillende interne en externe stakeholders eigen accenten en verwachtingen hebben ten aanzien van een goed presterende 

overheid.  

Belangrijke ingrediënten van de nieuwe besturingsfilosofie rond goed bestuur zijn
2
: 

1. de introductie van algemene wettelijke zorgplichten voor goed bestuur en goed onderwijs; 

2. het voorschrijven van een scheiding tussen bestuur en intern toezicht in elke onderwijsorganisatie; 

3. de institutionalisering van proportioneel inspectietoezicht; 

4. de stimulering van schoolpersoneel, en hun bestuurlijke organen, tot heldere communicatie met en verantwoording aan 

de directe belanghebbenden en omgeving (horizontale verantwoording); 

5. de introductie van effectieve en ingrijpende sancties in het geval bepaalde scholen in ernstige mate op bestuurlijk of 

inhoudelijk vlak tekortschieten. 

 

Er zal een dynamiek van checks and balances moeten ontstaan, waarbij de instelling niet alleen verantwoording aflegt, maar ook 

betekenisvol overleg voert. De omgeving van de onderwijsinstelling zal reële invloed moeten hebben op de strategie en het beleid 

van de instelling. Dit vereist een dynamisch stelsel, dat tot stand komt door informatierechten te geven aan sommige 

belanghebbenden (ouders, docenten), door ontwikkelingen rond benchmarking van vergelijkende gegeven over de 

onderwijsresultaten te stimuleren, en door informatie te ontsluiten en terug te geven aan betrokkenen die bij de overheid bekend 

is. De veronderstelling daarbij is dat de externe verantwoording pas vertrouwen zal wekken, als de interne verantwoording op orde 

is. Deze verantwoordingsnoodzaak is de grondslag voor de eis dat in elk geval het toezicht op het bestuurlijk handelen zichtbaar 

moet worden gemaakt. Het toezicht zal transparant moeten zijn. De toezichthouder moet zich in alle gevallen verantwoordelijk 

voelen voor de kwaliteit van het bestuur en zich zelf een positie verschaffen en behouden voor correctie van en/of ingrijpen bij het 

bestuur. In die gedachtegang ligt het ook in de rede om bij de omgang met of eventuele regelingen over klokkenluiders een centrale 

rol toe te kennen aan de RvT.  

 

De Onderwijsinspectie en de Auditdienst van het ministerie van OCW zien (met geïntegreerd toezicht) toe op de kwaliteit van de 

verticale verantwoording; aan de belanghebbenden (leerlingen, deelnemers, studenten en ouders, maar ook de maatschappelijke 

omgeving zoals instellingen van vervolgonderwijs, van jeugdzorg en het lokale of regionale bedrijfsleven) wordt horizontaal 

verantwoording afgelegd. In deze Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) hebben de jaarverslagen een centrale rol. 

‘Meervoudig’ omdat de jaarverslagen (met in het bestuurverslag verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de reserve 

positie) een functie vervullen bij zowel de verticale verantwoording aan de interne en externe toezichthouders en de overheid als 

de horizontale verantwoording aan de (maatschappelijke) omgeving van de school. ‘Publiek’ omdat voor alle instellingen (openbaar 

en bijzonder) het beginsel moet gelden dat de verslagen openbaar zijn, zodat iedereen die dat wenst ze kan inzien. Zeker wanneer 

het jaarverslag naast een financieel-technische verantwoording ook inzicht biedt in het antwoord op de vraag in hoeverre de 

voorgenomen doelen zijn gerealiseerd (beleidsinhoudelijke verantwoording). Het jaarverslag moet in het kader van de horizontale 

verantwoording als een actief en levend instrument worden gebruikt. 

Bij ’goed bestuur’ gaat het er om dat ieder bestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. 

Behalve de kerntaak (zorgen voor de uitvoering van het schoolplan) stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met 

publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt (functionele of in organieke zin 

functiescheiding tussen het bestuur en het intern toezicht op het bestuur teneinde de interne en externe verantwoording te 

verbeteren én een rechtmatig bestuur en beheer). De organisatievorm is daarbij vrij. Het is daarmee niet verplicht een afzonderlijke 

raad van toezicht in te stellen (organieke scheiding). Zo kan ook een deel van het bestuur statutair worden belast met het intern 

toezicht (functionele scheiding) terwijl een ander deel of de met volmacht/mandaat/delegatie belaste functionarissen de functie 

van bestuur vervullen. Deze functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle schoolbesturen uiterlijk 1 augustus 2011 moeten 

voldoen. 
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Verder introduceert de wet het instrument van de sectorcode van goed bestuur (voor elk van de onderwijssectoren op een ander 

moment). Besturen dienen in hun verantwoording aan te geven volgens welke bestuurscode zij handelen en hoe daaraan invulling 

wordt gegeven. Wanneer wordt afgeweken van onderdelen van de code moet dit volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ worden 

gemotiveerd. Het wetsvoorstel beschrijft een aantal minimumbepalingen waar een code Goed Bestuur voor de sector onderwijs 

aan moet voldoen. Hieronder vallen onder andere de interne verantwoording en horizontale dialoog met ouders en andere 

belanghebbenden, integer bedrijfsvoering en voorkomen van belangenverstrengeling en de professionele autonomie 

(deskundigheid en verantwoordelijkheid) van onderwijsgevenden. Het schoolbestuur en het interne toezichtorgaan zijn er samen 

verantwoordelijk voor dat scholen adequate leerresultaten boeken (deugdelijkheidseisen), dat medewerkers zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en dat medewerkers onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan de organisatieprocessen kunnen leveren. Op 

deze verantwoordelijkheid worden besturen in het onderwijs vanaf 2009 door de Inspectie van het Onderwijs ook aangesproken en 

bekostigingssanctie kan plaatsvinden wanneer de kwaliteit onvoldoende is of blijft.  

 

Minderman (De positie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in tijden van goed bestuur. In: Goed 

onderwijsbestuur (2010)) wijst er op dat met de decentralisatie er langzaam maar zeker steeds minder bevoegdheden bij de 

rijksoverheid komen te liggen. Hij onderscheidt vier elementen in de rol van de overheid: normering in output of outcome termen; 

toezicht (informeren van onder andere ouders, leerlingen, medewerkers, stakeholders, andere organisaties én beoordelen hiervan 

en interveniëren door de overheid); samenwerken in netwerken én financiering. De centrale overheid dient met de governance-

ontwikkeling een nieuwe rol te vinden: de kwaliteitsruimte dient opnieuw te worden verdiend. De overheid zal vertrouwen moeten 

hebben of krijgen op een integere, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en goede uitvoering van publieke taken door het 

middenveld. 

 

Noordegraaf (2008) stelt dat ‘ander management’ of ‘publiek management’ nodig is dat zakelijkheid niet ontkent, maar het 

tegelijkertijd verzacht én in perspectief plaatst. Publieke managers zullen namelijk op een manier moeten managen, die past bij de 

maatschappelijke opgaven waar ze voor staan en de prestaties die ze beogen definiëren. Het vereist ook dat ze die ideeën naar 

dagelijkse productieprocessen vertalen. “Publieke managers zullen standaarden moeten ontwikkelen die niet los staan van 

werkvloeren, en die zodanig moeten gebruiken dat het niet als vervreemdend wordt ervaren. Beter bestuur zal te midden van 

lastige opgaven geen eenvoudige zaak zijn van krachtige politici ‘boven’ en bevrijde professionals ‘onder’, en zo weinig mogelijk 

daartussen. Nee, nieuwe opgaven zullen zich vooral in ‘het tussen’ manifesteren, tussen staat en straat. Publieke managers zijn in 

dat tussen niet zozeer bazen van normale productiebedrijven, maar verantwoordelijken in denkbeeldige dienstverlenende zones. 

Daarin worden professionaliteit en prestaties op elkaar worden betrokken, én kunnen ook iets van politieke afwegingen gemaakt 

worden.” 

 

Verantwoording is het sluitstuk van bestuurlijke verhoudingen. MPV heeft een draagvlakfunctie (legitimiteit van bestuurlijk 

handelen), leer- en verbeterfunctie en rekenschapsfunctie. Succesfactoren zijn: 

• intern draagvlak en betrokkenheid van alle echelons in de schoolorganisatie; 

• samen met de inspectie en/of andere externe partij ‘de schakelaar omzetten’; 

• ambities aanpassen aan de competenties van de organisatie en geleidelijk de lat hoger leggen; 

• duidelijkheid over interne verhoudingen en verantwoordelijkheden. 

Valkuilen zijn: 

• gebrek aan visie op de betekenis van MPV voor de eigen organisatie (‘kunstje’); 

• onvoldoende verbinding tussen de elementen (losstaande activiteiten); 

• het te veel top-down organiseren van het proces; 

• een ‘cultuur van tevredenheid’ op basis van deelresultaten. 

 

 



Thema 1 Modellen van Governance  

In onderwijsorganisaties zijn diverse actoren op verschillende lagen betrokken. 

 

 

Bron: Gelaagdheid in onderwijsorganisaties (Hooge, 2013) 

 

Inleidend 

Governance is het waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een 

organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze 

communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. Vanuit verschillende invalshoeken worden 

modellen gebruikt om governance te beschrijven. Drie invalshoeken zijn daarbij leidend: de bestuurlijke invalshoek 

(bestuursmodellen), bedrijfskundige invalshoek (corporate governance) en vanuit het onderscheid tussen bestuur en management 

(policy governance).  

 

Bestuursmodellen 

Er zijn onder de nieuwe Wet goed onderwijs, goed bestuur diverse bestuursvormen mogelijk. De vraag welk bestuursmodel het 

meest geëigend is, zal aldus Nolen en Huisman in Het wetsvoorstel Goed onderwijs, goed bestuur (In: Goed onderwijsbestuur 

(2010)) doorgaans afhankelijk zijn van het karakter van de onderwijsorganisatie en de kwaliteit van de (beoogde) bestuurders en 

intern toezichthouders, de interne regelingen en de daadwerkelijke verantwoording. Weet men wat men doet, wie dat doet en 

waarom juist die dat doet? 

 

  



Invulling van de functies bestuur en toezicht in de verschillende bestuursmodellen 

Bestuursmodel Scheiding van 

functies 

Functie van 

intern toezicht 

belegd bij: 

Bestuurlijke 

functie belegd 

bij: 

Bevoegd gezag 

Bestuur-directie 

model 

Organiek  Het bestuur Het 

bovenschools 

management of 

de directie via 

volmacht, 

mandaat of 

delegatie 

Het bestuur 

Bestuur-directie 

model 

Organiek De leden van de 

vereniging 

Het bestuur 

en/of het 

bovenschools 

management of 

de directie via 

volmacht, 

mandaat of 

delegatie 

Het bestuur 

Bestuur-directie 

model 

Organiek  De leden van de 

vereniging en 

het bestuur 

Het 

bovenschools 

management of 

de directie via 

volmacht, 

mandaat of 

delegatie 

Het bestuur 

Raad van 

Toezicht model 

Organiek  Raad van 

Toezicht 

College van 

Bestuur 

Organiek 

Raad van 

Beheer model 

Functioneel Het algemeen 

bestuur 

Het dagelijks 

bestuur 

De leden van 

het dagelijks en 

het algemeen 

bestuur 

Raad van 

Beheer model 

Functioneel De leden van de 

vereniging en 

het algemeen 

bestuur 

Het dagelijks 

bestuur 

De leden van 

het dagelijks en 

het algemeen 

bestuur 

Bron: bewerking van Hooge, Honing, De Koning en Dielemans (2011) in: Oosterling en Vink (2011) 

 

  



Corporate governance 

Vanuit de meer bedrijfskundige literatuur over ‘corporate governance’ wordt onderscheidt gemaakt tussen het one-tier model en 

het (Rijnlands) two-tier model. De twee modellen zijn ingericht om de scheiding tussen toezicht (decision control) en bestuur c.q. 

leidinggeven (decision management) te faciliteren
3
.  

Een ‘one tier’ model betreft een functionele scheiding van de rollen binnen een bestuur tussen het toezicht (bestuurders met 

toezichthoudende taken, ofwel bestuurders die toezicht op de uitvoerende bestuurder houden) en de bestuurder (de bestuurders 

met besturende taken, ofwel de uitvoerende bestuurders). In de praktijk worden ook de termen ‘dagelijks bestuur’ of ‘directeur- 

bestuurder’(uitvoerend) en ‘algemeen bestuur’ (toezichthoudend) gebruikt.  

Een ‘two tier’ model duidt op het onderscheid in twee bestuurlijke organen voor de bestuurlijke taken en de toezichthoudende 

taken (organieke scheiding): een intern toezichthoudend orgaan dat uit andere personen bestaat dan het bestuurlijk orgaan. In de 

praktijk wordt vaak gesproken over ‘Raad van Toezicht’ en ‘College van Bestuur’. 

Beide modellen hebben zowel voor als nadelen (o.a. Oosterling& Vink, 2011).  

 

Van der Kant (2009) geeft als manieren om vorm te geven aan het one-tier-model (functionele scheiding):  

• het bestuur met een titulaire directie (bestuur blijft bestuur in de zin van de wet en vervult de rol van intern 

toezichthouder; de directeur oefent bestuurlijke verantwoordelijkheden uit namens het bestuur via mandaat of delegatie; 

• het raad van beheermodel: de professional wordt lid van het bestuur (directeur-bestuurder) in de hoedanigheid van 

dagelijks bestuur(der) van de rechtspersoon en daarnaast is er een algemeen bestuur dat toezicht houdt; 

• de corporate board: de processen van besturen, toezicht houden en publieke verantwoording worden samengebracht 

aan één besluitvormende tafel daar zowel bestuurders als toezichthouders en belanghebbenden zitting hebben in dit 

orgaan. 

 

De Inspectie van het onderwijsverslag concludeert in het Onderwijsverslag 2010-2011 (2012) dat de bestuurlijke schaalvergroting 

gepaard gaat met een groei van het bovenschools management om efficiënter te kunnen werken. Opvallend zijn, volgens de 

inspectie, de uiteenlopende bestuursmodellen in het onderwijs, die overigens in het primair onderwijs het grootst is. Kleinere 

besturen kiezen eerder voor een bestuursmodel met een functionele scheiding tussen bestuur en intern toezicht. Grotere besturen 

kiezen vaker voor een model met een organieke scheiding in een college van bestuur en een raad van toezicht. Dit model is ook het 

meest gangbaar bij de grotere besturen in het voortgezet onderwijs. In 2011 bleek, uit een steekproefonderzoek, dat de meeste 

instellingen nog met een traditioneel bestuur werken (83% in po en 55% in vo). De besturen bestaan steeds vaker (gedeeltelijk) uit 

(betaalde) professionals, met name op het gebied van financiën en personeelszaken. In het basisonderwijs is dit minder het geval. 

Bijna de helft (48 procent) van de leden van schoolbesturen in het basisonderwijs zijn ouders. Het verschil op dit vlak tussen 

eenpitters (73 procent ouders) en meerpitters (32 procent ouders) is groot (Hooge en Honingh, 2011). Overigens bleek ook dat 

vooral de grotere besturen in primair en voortgezet onderwijs in iets meer dan de helft van de gevallen ondersteuning van een 

bestuursbureau krijgen. Dit is ook het geval bij 94 procent van alle colleges van bestuur. Hoe groter de instelling, hoe hoger de 

kosten van het bestuursbureau en hoe groter de bezetting maar ook is er een sterke aanwijzing dat er een lagere overhead is bij 

deze instellingen omdat er meer bovenschools wordt gedaan. 

 

Policy governance 

Met Policy Governance maakt Carver
4
 maakt een onderscheid tussen bestuur en management. 

Policy Governance is een compleet, integraal model dat, als het consequent wordt toegepast, besturen in staat stelt 

maatschappelijk verantwoordelijke organisaties te zijn.  
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Het bestuur/de Raad van Toezicht/de Raad van Commissarissen  

• kan toezicht houden zonder zich in het management te mengen doordat het zich vooraf uitspreekt over te behalen 

doelen (gewenste resultaten, doelgroep, en de kosten)  

• het staat de leiding toe alle besluiten te nemen die daarvoor nodig zijn behalve die welke vooraf door het bestuur zijn 

uitgesloten  

• het disciplineert zichzelf om zich aldus te gedragen en biedt daardoor de organisatie veiligheid en zekerheid. 

• De directeur/de Raad van Bestuur/het College van Bestuur 

• wordt beschermd tegen individueel bestuurlijk optreden en de neiging van bestuurders/toezichthouders tot 

'meemanagen'  

• hij/zij krijgt ruimte voor opereren zonder steeds goedkeuring te hoeven vragen  

• hij/zij kan naar eigen believen individuele expertise van bestuurders als advies inroepen  

• wordt niet naar willekeur beoordeeld maar louter op de vooraf gedane beleidsuitspraken (te behalen doelen en 

geformuleerde uitsluitingen)  

• kan en moet verantwoordelijkheid nemen voor de uitoefening van zijn mandaat. 

 

Te beginnen bij de fundamentele reden waarom een bestuur bestaat en waar zijn bestuurlijk gezag op berust, integreert Policy 

Governance een aantal unieke basisprincipes die ontwikkeld zijn om verantwoord bestuurlijk leiderschap mogelijk te maken
5
. 

1. Eigenaren: het bestuur ontleent zijn gezag én verbindt zijn verantwoording aan diegenen die moreel -zo niet wettelijk- 

eigenaar zijn van de organisatie (als zo´n groepering bestaat buiten het bestuur zelf) - en ziet het als zijn taak om een 

dienend-leider te zijn voor die groepering. 

2. Positie van het bestuur: met de eigenaren boven zich en de operationele organisatie onder zich vormt het bestuur een 

belangrijke schakel in de formele of morele hiërarchie. Het bestuur - en niet het management - draagt volledig de 

verantwoordelijkheid voor het eigen bestuursproces en de gevolgen daarvan, net zo goed als het verantwoordelijk is en 

blijft voor alles wat het aan derden heeft gemandateerd of gedelegeerd in termen van bevoegdheid en verwachtingen.  

3. Eenheid van bestuur: het bestuur neemt zijn gezaghebbende beslissingen alleen groepsgewijs, of het nu gaat in de 

richting van het management, in de richting van zijn individuele bestuursleden of zijn commissies.  

4. Beleidsuitspraken over doelstellingen: het bestuur bepaalt en stelt op schrift (a) welke resultaten, veranderingen of 

voordelen zouden moeten worden gerealiseerd (b) voor welke ontvangers, consumenten of cliënten of andere met name 

genoemde groeperingen en (c) tegen welke kosten, zonodig naar resultaat of doelgroep geprioriteerd. Het gaat daarbij 

niet om eventuele bijkomende voordelen die zich kunnen voordoen, maar om datgene wat het bestaan van de organisatie 

rechtvaardigt, en zijn bestaan succesvol maakt. 

5. Beleidsuitspraken over de bestuursmiddelen: het bestuur bepaalt en stelt op schrift hoe het zich als bestuur zal gedragen, 

welke instrumenten het zal gebruiken, welk gedrag, stijl en discipline het van zijn eigen bestuursleden verwacht, en het 

bepaalt tevens de aansturings- en verantwoordingsrelatie met zijn eigen bestuurlijke geledingen en met het management 

van de organisatie. Omdat dit niet over Doelstellingen gaat, worden ze "Bestuursmiddelen" genoemd (om hen te 

onderscheiden van Doelstellingen" en "Managementmiddelen"). 

6. Beleidsuitspraken over de handelingsruimte: het bestuur bepaalt en stelt op schrift welk beleid en uitvoering van het 

management het op voorhand onaanvaardbaar acht waarbij het bestuur gelijktijdig a) vermijdt managementbeleid en -

uitvoering voor te schrijven, en b) op voorhand onacceptabel managementbeleid en -uitvoering, werkzaam of niet, van 

gebruik uitsluit.  

7. Beleidsuitspraken van verschillend formaat: de bestuurlijke uitspraken op het gebied van Doelstellingen, Bestuurlijk 

Proces, Schakel tussen bestuur en management en Handelingsruimte beginnen met "brede, alles omvattende" 

beleidsuitspraken. Vervolgens worden in de volgende stap zonodig de beleidsuitspraken meer gedetailleerd, waardoor de 

ruimte voor interpretatie wordt beperkt, maar stap voor stap, zodat geen niveau wordt overgeslagen. 

8. Delegatie/mandatering aan het management: als het bestuur besluit om het management aan een algemeen directeur of 

een vergelijkbaar orgaan over te dragen, krijgt deze persoon/dit orgaan de exclusieve verantwoordelijkheid voor leiding 

en verantwoording als de enige schakel tussen het bestuur en het management. 
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9. Elke redelijke interpretatie: het bestuur geeft aan deze gemandateerde/gedelegeerde het recht om bij het verder 

ontwikkelen en uitvoeren van beleid - in aanvulling op de bestuursuitspraken - elke redelijke interpretatie toe te passen 

van de geformuleerde bestuuruitspraken. Als er binnen de organisatie een algemeen directeur is aangesteld is dit recht 

voor wat betreft de "Doelstellingen" en "Handelingsruimte" aan hem/haar gemandateerd/gedelegeerd. Wat betreft het 

"Bestuursproces" en de "Schakel tussen bestuur en management" is het recht van interpretatie 

gemandateerd/gedelegeerd aan de voorzitter, behalve als het bestuur nadrukkelijk een ander bestuurslid of een 

bestuurscommissie daarvoor heeft aangewezen. 

10. Controle: het bestuur controleert de prestatie van de organisatie door eerlijk, maar ook systematisch te beoordelen of 

een redelijke interpretatie van de "bestuur uitspraken inzake Doelstellingen" is bereikt en of geen overschrijding heeft 

plaatsgevonden van een redelijke interpretatie van de "bestuur uitspraken inzake Handelingsruimte". Als er een algemeen 

directeur is, wordt de beoordeling van de algemeen directeur hieraan afgemeten. Alle andere handelingen, documenten 

en afspraken moeten in overeenstemming zijn met de bovengenoemde principes. 

Deze bestuur principes vormen samen een naadloos geheel: alle genoemde onderdelen moeten een juiste plaats hebben om te 

kunnen werken. Als ze allemaal in werking zijn is een bestuur in staat zijn organisatie optimaal richting en ruimte te geven en 

rekenschap en verantwoording af te leggen aan zijn eigenaren. Als de onderdelen niet allemaal in werking zijn is daarvan niet echt 

sprake.  

 

Educational governance 

Hofman e.a. (2013) hebben naar educational governance onderzoek gedaan en definieert dit kortweg: het besturen van 

onderwijsorganisaties. Deze term wordt in het onderzoek breed opgevat en betreft verschillende niveaus: niet alleen de school zelf, 

maar ook het overkoepelende bestuur, het lokale (de gemeente) en het nationale (inspectie, ministerie) niveau. Bij educational 

governance zijn bovendien veel actoren betrokken: onder meer nationale en lokale beleidsmedewerkers, inspecteurs, bestuurders, 

schoolleiders, leerkrachten en niet te vergeten, de ouders en de leerlingen zelf. 

 

Strikwerda (2005) formuleert vijf uitgangspunten voor ‘educational governance’: Educational governance: 

• dient benaderd te worden vanuit het perspectief van de democratische, open vrije samenleving en gezien te worden 

vanuit de context van de civil society; 

• dient als opdracht te hebben er voor te zorgen dat de samenleving steeds over dat onderwijs beschikt dat de samenleving 

als geheel nodig heeft in utopische zin; 

• dient er op gericht te zijn dat ouders/leerlingen goede keuzes kunnen maken en dat professionals worden gestimuleerd 

tot kwaliteit en innovatie; 

• dient een eigen weg te zoeken, die niet uit het bedrijfsleven kan worden gekopieerd.  

• Een effectieve educational governance vereist een systeemwijziging: een overheid die normen stelt aan het onderwijs en 

het onderwijs als het ware ‘koopt’ van particuliere instellingen. 

 

  



Andere modellen 

Een ander onderscheid wordt gemaakt door Klarus & De Vijlder
6
. Zij onderkennen drie ‘werelden’ van bestuur vanuit analytisch 

perspectief: 

• publieke governance: ingericht om te controleren of publieke belangen goed worden gewaarborgd; 

• private of corporate governance: ingericht om zichtbaar te maken of de belangen, waartoe de organisatie in stand wordt 

gehouden goed behartigd wordt (voor de privaatrechtelijke organisaties); 

• professionals governance: ingericht op het professionele belang in de eigen professionele groep te behartigen. 

Gezamenlijke vormen deze drie perspectieven een organisch geheel van structuren, regels, financieringsstromen, actoren en 

netwerken en conventies, waarbij de neiging bestaat om de overheid als een centrale, consoliderende kracht neer te zetten. 

 

Hooge (in: Klarus & De Vijlder, 2010) onderscheidt drie gangbare bestuursmodellen in het funderend onderwijs: de eenpitters (een 

bevoegd gezag dat één school in stand houdt), de zandloper (een bevoegd gezag dat verschillende scholen in stand houd met 

scheiding tussen bestuur en dagelijkse leiding in de vorm van een bovenschools management/centrale directeur als linking pin) en 

de buitenboordmotor (waarbij het bevoegd gezag verschillende scholen in stand houdt en de schoolleiders als de centrale directeur 

rechtstreeks onder het bevoegd gezag vallen en de centrale directeur is verantwoordelijk voor aansturing en infrastructurele 

voorzieningen). 

 

Strikwerda (2005) schematiseert het onderscheid toezicht – executief bestuur als volgt: het executief bestuur initieert, het 

toezichthoudend orgaan verleent fiat, het executief bestuur voert uit, het toezichthoudend orgaan controleert en grijpt zonodig 

corrigerend in. Hij geeft aan dat zolang wordt voldaan aan het beginsel van scheiding van toezicht en uitvoering het om het even is 

hoe dit precies wordt georganiseerd. Het is een kwestie van omstandigheden en politieke keuze, welke vorm wordt gekozen. 

Strikwerda geeft aan dat wat betreft de samenstelling van de RvT de nadruk moet worden gelegd op de vereiste dat het om 

personen gaat die in de eerste plaats een visie hebben op de rol van het onderwijs in een dynamische samenleving, om te kunnen 

beoordelen, en pas dan gaat het om de competentie toezicht in engere zin uit te kunnen oefenen. 
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Thema 2 Wetgeving rond governance 

De basisgedachte van Governance ligt verankerd in het beleid van de rijksoverheid, zowel in wetgeving (Wet Goed onderwijs, goed 

bestuur) als in beleidsstukken. De sectorraden hebben de wetgeving aangevuld met sectorcodes. 

 

Bij ’goed bestuur’ gaat het er om dat ieder bestuur wordt geacht te functioneren volgens algemene principes van goed bestuur. 

Behalve de kerntaak (zorgen voor de uitvoering van het schoolplan) stelt de wet als voorwaarde dat iedere rechtspersoon die met 

publieke gelden scholen in stand houdt, het interne toezicht op het bestuur goed regelt (functionele of in organieke zin 

functiescheiding tussen het bestuur en het intern toezicht op het bestuur teneinde de interne en externe verantwoording te 

verbeteren én een rechtmatig bestuur en beheer). De organisatievorm is daarbij vrij. Het is daarmee niet verplicht een afzonderlijke 

raad van toezicht in te stellen (organieke scheiding). Zo kan ook een deel van het bestuur statutair worden belast met het intern 

toezicht (functionele scheiding) terwijl een ander deel of de met volmacht/mandaat/delegatie belaste functionarissen de functie 

van bestuur vervullen. Deze functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle schoolbesturen uiterlijk 1 augustus 2011 moeten 

voldoen. 

 

Wet goed onderwijs, goed bestuur 

Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen de Wet 

op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet op de expertisecentra (WEC) en is 

gebaseerd op twee pijlers: Goed onderwijs en Goed bestuur. 

  

 De Wet goed onderwijs, goed bestuur kent vier hoofdlijnen:  

 1. Eisen aan minimumkwaliteit 

In de nieuwe Wet wordt het leveren van kwaliteit een voorwaarde voor scholen om bekostigd te worden door de overheid. Er zijn 

wettelijke minimumnormen voor leerresultaten (taal en rekenen). Met deze regeling wordt het bestuur (het bevoegd gezag) direct 

aangesproken op hun eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs: niet de directeur, maar het bestuur is 

eindverantwoordelijk hiervoor. In de praktijk zijn deze bestuurlijke taken veelal belegd bij de algemeen directeur. 

Van belang voor de minimumkwaliteit zijn: doelen stellen, focus op opbrengsten, bewaken van opbrengsten, controle op 

verbeteringen, soorten informatievoorziening voor bestuurder en intern toezicht. 

 2. Aanwijzingsbevoegdheid bij bestuurlijk wanbeheer  

Wanneer er sprake is van financieel wanbeleid, ongerechtvaardigde verrijking, onrechtmatig handelen of ‘verwaarlozing in de zorg 

en omgang met betrokkenen in de organisatie’ door het bestuur, dan kan de minister het bestuur van een onderwijsorganisatie 

hierop aanspreken en sancties treffen.  

 3. Sectorcode goed onderwijsbestuur 

Onderwijsorganisaties zijn verplicht een code aan te nemen waarin de principes voor goed bestuur zijn omschreven. Hierin staan 

onder meer principes over de inrichting en de onafhankelijkheid van het bestuur, over de gewenste professionaliteit en de 

gerichtheid op de omgeving. Alle besturen dienen deze code na te leven of uit te leggen waarom zij hiervan afwijken volgens het 

principe ‘pas toe of leg uit’. 

 4. Scheiding bestuur en intern toezicht.  

Deze hoofdlijn van de nieuwe wet is voor de meeste organisaties het meest ingrijpend: er dient een scheiding gemaakt te worden 

tussen het bestuur en het interne toezicht op de organisatie. Niet alleen de nieuwe wet is een aanleiding voor schoolorganisaties 

om na te gaan denken over een apart orgaan dat toezicht houdt; dit gebeurt ook omdat schoolorganisaties steeds professioneler 

georganiseerd zijn. De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van met name de algemeen directeur en de 

bestuurders gaan veranderen.  

Thema’s zijn: 

• Functiescheiding: het bevoegd gezag draagt zorg voor een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht 

(toezichtstaak, adviestaak, werkgeverstaak) (Honingh & Hooge, 2012, zie bijlage; PO Raad, 2011). Het schoolbestuur en 

het intern toezichtsorgaan dragen er zorg voor dat de wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht onderscheiden 

en gescheiden worden, vast ligt in de statuten en/of een reglement en/of het managementstatuut van het bevoegd gezag 

(code goed bestuur) 

• Belicht en ontwikkel de werkgeversrol (Blokdijk & Goodijk, 2012). 



• Samenstelling toezichtteams: werving en gewenste diversiteit. Geef onverminderd aandacht aan de kwaliteit en de 

samenstelling van het intern toezicht, zowel bij de benoeming en herbenoeming van nieuwe toezichthouders als bij de 

zittende leden (Blokdijk & Goodijk, 2012): intern toezicht is gerust op de omvang en complexiteit van de instelling en de 

opgaven waarop deze zich gesteld ziet. 

• Werk aan een duidelijke toezichtsvisie, een concreet toezichtplan en zorgvuldig overwogen toezichtkaders met criteria en 

ijkpunten (Blokdijk & Goodijk, 2012). Toezichtvisie: waarom, namens wie, waartoe.  

• Strategisch beleid schoolbestuur (code goed bestuur). Het schoolbestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid 

met heldere doelen die gelden als leidraad voor de organisatie. In het strategisch beleid maakt het schoolbestuur onder 

meer duidelijk hoe strategisch beleid op organisatieniveau zijn vertaling vindt naar kwalitatief goed onderwijs en 

leerresultaten voor kinderen, Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan evalueren regelmatig de realisatie van het 

strategisch beleid en de geformuleerde doelen binnen een vaste cyclus voor planning & controle, Het schoolbestuur 

onderzoekt periodiek en op gestructureerde wijze welke onzekere factoren het realiseren van zijn strategisch beleid en 

doelen in de weg kunnen staan (code goed bestuur). 

 

Er zal een dynamiek van checks and balances moeten ontstaan, waarbij de instelling niet alleen verantwoording aflegt, maar ook 

betekenisvol overleg voert. De belanghebbenden in de omgeving van de onderwijsinstelling zal reële invloed moeten hebben op de 

strategie en het beleid van de instelling. Dit vereist een dynamisch stelsel, dat tot stand komt door informatierechten te geven aan 

sommige belanghebbenden (ouders, docenten), door ontwikkelingen rond benchmarking van vergelijkende gegeven over de 

onderwijsresultaten te stimuleren, en door informatie te ontsluiten en terug te geven aan betrokkenen die bij de overheid bekend 

is. De veronderstelling daarbij is dat de externe verantwoording pas vertrouwen zal wekken, als de interne verantwoording op orde 

is. Deze verantwoordingsnoodzaak is de grondslag voor de eis dat in elk geval het toezicht op het bestuurlijk handelen zichtbaar 

moet worden gemaakt. Het toezicht zal transparant moeten zijn. De toezichthouder moet zich in alle gevallen verantwoordelijk 

voelen voor de kwaliteit van het bestuur en zich zelf een positie verschaffen en behouden voor correctie van en/of ingrijpen bij het 

bestuur. In die gedachtegang ligt het ook in de rede om bij de omgang met of eventuele regelingen over klokkenluiders een centrale 

rol toe te kennen aan de RvT.  

 

Onderzoek 

Inmiddels is enig onderzoek verricht naar hoe besturen sinds de invoering van de Wet goed bestuur, goed onderwijs in primair en 

voortgezet onderwijs vorm geven aan de scheiding tussen bestuur en toezicht (Hooge & Honingh, 2011; De Koning & Dielemans, 

2011; Oosterling & Vink, 2011; Inspectie van het Onderwijs, 2012).
7
  

Zo heeft ruim 70% van de schoolbesturen primair en voortgezet onderwijs intern toezicht op het schoolbestuur geregeld. Ook blijkt 

dat een minderheid van de schoolbesturen PO voldoet aan de eisen voor effectief intern toezicht (Hooge & Honingh, 2011). Zo blijkt 

het beleggen van intern toezicht bij een ALV minder effectief voor het scheiden van toezicht. En de bestuursgrootte lijkt een 

positieve relatie te hebben op het vormgeven van effectief intern toezicht. 

In het VO heeft ruim 60% van de besturen de rollen gescheiden met behulp van een Raad van Toezicht model (organieke scheiding) 

(De Koning & Dielemans, 2011). In het VO heeft slecht 3% het intern toezicht belegd bij een ALV. Iets minder dan een derde heeft 

geen intern toezicht ingesteld. Echter, wat de effecten van deze bestuurlijke veranderingen zijn op de organisatieprocessen en 

leerresultaten (als uitkomsten) is niet bekend. 

 

De VO-raad heeft het lectoraat Boards & Governance van de Hogeschool INHolland Rotterdam de opdracht gegeven een 

onderzoek
8
 te doen naar de stand van zaken van de implementatie en de toepassing van de code door de bij de VO-raad 

aangesloten schoolbesturen. Dit onderzoek bestond uit twee delen: een quick scan (2009) en een uitgebreider vervolgonderzoek 

(2010). Hoofdvraag van het onderzoek is in welke mate de besturen van de VO-scholen de Code Goed Onderwijsbestuur hebben 

geïmplementeerd twee jaar na de invoering. De drie hoofdthema’s van de code met daaraan toegevoegd een deel over integriteit 

van het bestuur komen terug in de vragenlijst: 
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(Scheiding) Toezicht en bestuur 

• Vragen over de scheiding tussen toezicht en bestuur. 

• Vragen over de taken, rol, positie van de toezichthouder en bestuurder. 

Horizontale verantwoording 

• Vragen over het beleid voor communicatie met en invloedsuitoefening door interne en externe belanghebbenden 

(dialoog). 

• Vragen over de wijze van verantwoording aan interne en externe belanghebbenden (verantwoording). 

Sturing en Beheersing 

• Vragen over de aanwezigheid van een planning- en controlcyclus en een risicoprofiel, onderdelen van die cyclus, 

maatregelen om de risico’s te beheersen etc. 

Integriteit en transparantie 

• Integriteit is geen letterlijk onderdeel van de huidige Code Goed Bestuur, wel is het een belangrijk onderdeel uit de Wet 

goed bestuur. 

 

Het onderzoek kende een respons van 59% van vooral de grotere schoolbesturen.  

Belangrijke resultaten waren: 

Scheiding toezicht en bestuur 

70% van de besturen geeft aan de scheiding tussen toezicht en bestuur statutair geregeld te hebben, de overige besturen geven 

aan dit binnen afzienbare tijd gerealiseerd te hebben. De omvang en rechtsvorm blijkt samen te hangen met de wijze van scheiding. 

Ten opzichte van de quick scan voldoen meer instellingen dan een jaar geleden aan enkele artikelen van de code over de regeling 

van het interne toezicht. Dit geldt voor: het statutair vastleggen van taken, werkwijzen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de toezichthouder; het aantal vergaderingen per jaar; het rooster van aftreden en het evalueren van het eigen functioneren . 

Horizontale verantwoording 

Het overgrote deel van de scholen heeft de verantwoording naar buiten goed en volgens de afspraken in de code geregeld. De 

communicatie met interne en externe belanghebbenden, vindt plaats via website, schoolgids, jaarverslagen en Vensters voor 

Verantwoording. Het actief betrekken van externe belanghebbenden blijft punt van aandacht. 

Sturing en beheersing 

Opvallend positief zijn de resultaten op het terrein van sturing en beheersing. Bijna 90% van de besturen heeft een risicoprofiel 

opgesteld en iedereen voert het beleid uit volgens een planning- en controlcyclus of heeft dit in ontwikkeling. Twee derde van de 

instellingen heeft maatregelen genomen om de risico’s te beheersen. 

Integriteit 

Afgezien van enkele min of meer concrete bepalingen behoren integriteit en transparantie meer tot de geest dan de letter van de 

huidige code. Het hebben van een integriteitsbeleid zou expliciet in de code opgenomen moeten worden zodat het belang van 

procedures rond integriteit zichtbaar wordt. 

 

Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de grote besturen op de meeste punten uit de code verder in hun ontwikkeling 

zijn dan scholen met minder dan 3.500 leerlingen. De belangrijkste daarvan is de scheiding tussen toezicht en bestuur. Dit leidt ook 

tot de conclusie dat scholen die hun toezicht en bestuur hebben gescheiden in het algemeen op de andere punten uit de code ook 

positiever scoren dan scholen die nog niet zover zijn.  

 

Ehren (2006) vergelijkt interne en externe toezichthouders wat betreft hun rol bij het stimulering van verbetering binnen scholen. 

Ze ziet als voordeel van een intern toezichthouder dat deze op een meer continue basis betrokken kan zijn bij de school en 

daardoor wellicht meer inzicht hebben in de zwakke punten én over meer mogelijkheden beschikt om daarin op een dagelijkse 

basis te interveniëren. De externe toezichthouders is getraind in het beoordelen van en communiceren met scholen én komt met 

veel scholen in aanraking en kan goede voorbeelden van onderwijskwaliteit en –verbetering verspreiden. Tot slot hebben externe 

toezichthouders meer mogelijkheden om verbeteringen af te dwingen. 

 

  



Code goed bestuur 

Verder introduceert de wet het instrument van de sectorcode van goed bestuur (voor elk van de onderwijssectoren op een ander 

moment). Besturen dienen in hun verantwoording aan te geven volgens welke bestuursmodel zij handelen en hoe daaraan invulling 

wordt gegeven. Wanneer wordt afgeweken van onderdelen van de code moet dit volgens het principe ‘pas toe of leg uit’ worden 

gemotiveerd. Het wetsvoorstel beschrijft een aantal minimumbepalingen waar een code Goed Bestuur voor de sector onderwijs 

aan moet voldoen. Hieronder vallen onder andere de interne verantwoording en horizontale dialoog met ouders en andere 

belanghebbenden, integer bedrijfsvoering en voorkomen van belangenverstrengeling en de professionele autonomie 

(deskundigheid en verantwoordelijkheid) van onderwijsgevenden. Het schoolbestuur en het interne toezichtorgaan zijn er samen 

verantwoordelijk voor dat scholen adequate leerresultaten boeken (deugdelijkheidseisen), dat medewerkers zich optimaal kunnen 

ontwikkelen en dat medewerkers onder optimale omstandigheden hun bijdrage aan de organisatieprocessen kunnen leveren. Op 

deze verantwoordelijkheid worden besturen in het onderwijs vanaf 2009 door de Inspectie van het Onderwijs ook aangesproken en 

bekostigingssanctie kan plaatsvinden wanneer de kwaliteit onvoldoende is of blijft.  

 

Hoewel via het klachtrecht of de geschillenregeling medezeggenschap binnen het onderwijs twijfel over de handelwijze binnen een 

instelling kan worden geuit, is er ook binnen de codes goed bestuur (en soms ook apart in een integriteitscode) vastgelegd dat het 

bestuur over een klokkenluidersregeling beschikt. Als er niets gebeurt met bestuurders of medewerkers die in de fout gaan 

(integriteitsschendingen), moet er de mogelijkheid bestaan dat zich intern of extern een klokkenluider meldt. De belangrijkste 

reden om te melden blijkt dat er iets verkeerds gebeurd is en dat daar iets aan gedaan moet worden (rechtvaardigheidsgevoel); 

soms is het om de persoon zelf, de ander of de groep te beschermen. Bij de overwegingen om al dan niet misstanden te melden 

spelen ook mee wat de (ingeschatte) reactie van de organisatie en het bewijsmateriaal is. Niet melden hangt veelal samen met 

groepsprocessen of angst voor wat er gaat gebeuren; de melder ondervindt vaak grote gevolgen van het doen van een melding.  

 

Onderzoek 

Hofman e.a. (2013) geven aan dat de leerlingprestaties beter zijn op scholen waarvan het bestuur de codeprincipes toepast. Zo 

zouden schoolbesturen meer aandacht hebben (door het volgen van de code) voor deskundigheidsbevordering van docenten, 

kwaliteit van het onderwijs en geven van heldere verantwoording aan de ouders (NWO, 2012). Echter, de code is een leidraad bij 

keuzes voor inrichting en gedrag binnen de eigen organisatie. Thema’s die rond de sectorcode’ s spelen zijn: 

• Interne verantwoording: de organen en functionarissen van het bevoegd gezag (ten minste het schoolbestuur, het intern 

toezichtsorgaan en de directeuren) verantwoorden zich tegenover elkaar en tegenover de medezeggenschapsorganen, 

het personeel en de ouders/verzorgers over de uitoefening van hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

• Horizontale verantwoording: verantwoording tegenover stakeholders, personeel en elkaar als bestuur (Code goed 

bestuur). Teneinde de opdracht optimaal te realiseren, dragen het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan zorg voor 

een beleid dat voorziet in een dialoog met belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisatie. In het beleid 

wordt in ieder geval aandacht besteed aan wie ten minste als belanghebbenden van de organisatie worden beschouwd; 

de wijze waarop de belanghebbenden worden betrokken in de beleidscyclus en de wijze waarop informatie wordt 

verstrekt (en resultaten worden teruggekoppeld). Aan wie leg je horizontale verantwoording af en op welke wijze? 

Voorbeelden worden onder andere door Honingh & Hooge (2012). Goodijk (2012) wijst op de rol van intern toezicht in de 

horizontale dialoog: een duidelijke visie hierop is van belang. 

• In het jaarverslag leggen het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan verantwoording af over de wijze waarop 

invulling wordt gegeven aan de interne verantwoording en de horizontale dialoog.  

• Focus op samenwerking en fit: focus op samenwerking tussen het bestuur en de school, bijvoorbeeld. bij het opstellen 

van een schoolplan. Het maken van kwaliteitsbeleid en het maken van prestatieafspraken (kwaliteitsbeleid gezamenlijk 

met de geledingen in school ontwikkelen) (NWO, 2012). 

• Professionele autonomie van onderwijsgevenden: het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan creëren en bewaken 

professionele ruimte voor het personeel van het bevoegd gezag, ten minste door het bevorderen van een cultuur waarin 

professionals gestimuleerd worden met elkaar in gesprek te gaan om de kwaliteit van het eigen en elkaars professionele 

handelen te versterken en eenzaamheid en handelingsverlegenheid te doorbreken. Het schoolbestuur legt 

uitgangspunten en uitwerkingen vast in een beleid dat gericht is op ontwikkeling en onderhoud van de eigen 

deskundigheid en de verantwoordelijkheid van het personeel voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook kan er sprake zijn 

van een professioneel statuut.  

  



Sinds 2006 zijn voor het hoger onderwijs, het mbo, het vo en uiteindelijk ook het po governancecodes geïntroduceerd en 

onderzocht. In het onderzoek dat Blokdijk en Goodijk in opdracht van het Nationaal Register deden naar Toezicht binnen 

onderwijsinstellingen (2012) wordt in het primair, voortgezet en hoger onderwijs gekeken naar de samenstelling, werkwijze en 

functioneren van de raden van toezicht. Het beeld wordt door Blokduik en Goodijk als volgt beschreven: 

1. De govenancecodes werden in meer of mindere mate gaandeweg in alle onderwijssectoren in acht genomen. 

2. In vrijwel alle onderwijsinstellingen was inmiddels een formele (onder)scheiding doorgevoerd tussen bestuur en intern 

toezicht. 

3. De onderzoeken wezen verder uit dat de raden van toezicht naar eigen zeggen over het algemeen duidelijk vooruitgang 

boekten in de toepassing van de ‘technische’ vereisten van good governance zoals vastgelegd in de codes (reglement, 

profielschets, zittingsperiode, zelfevaluatie). 

4. Het intern toezicht hield zich over het algemeen het meest bezig met de financiële bedrijfsvoering van de 

onderwijsinstelling en veel minder met de kwaliteit van het primaire onderwijsproces. 

5. Naast het overleg met het bestuur, had de raad van toezicht over het algemeen weinig eigen contacten met externe 

stakeholders; wel was sprake van contacten met de MR of OR, het middenmanagement en de externe accountant. 

Horizontale dialoog met stakeholders door de RvT werd beperkt opgevat en ingevuld. 

6. Nieuwe leden voor RvT werden over het algemeen nog vooral geworven via de eigen netwerken, waarbij het CvB een 

grote rol bleek te spelen. Eigen professionalisering is nog weinig planmatig opgepakt. 

7. De raden van toezicht scoorden met name minder goed als het ging om een eigen toezichtkader, beoordelingscriteria en 

om diversiteit in hun samenwerking. 

 

Dit beeld komt in grote mate overeen met beelden die eerder door Hooge en Honing voor het primair onderwijs en De Koning en 

Dielemans voor het voortgezet onderwijs schetsten (Symposium Naleving en toepassing van governancecodes door schoolbesturen 

in het funderend onderwijs, Onderwijs Research Dagen 2011).  

 

Het onderzoek van Blokdijk en Goodijk levert de volgende conclusies: 

1. De governancecodes voor de verschillende onderwijssectoren worden, hoewel enkele daarvan nog maar kort van kracht 

zijn, over het algemeen in alle vijf de onderzochte sectoren goed nageleefd, met name in technische zin. 

2. De meeste respondenten in alle onderwijssectoren geven aan dat de controlerende rol van het intern toezicht het 

belangrijkst wordt gevonden; het werkgeverschap als minst belangrijk (weinig gesprekken over wederzijds functioneren 

en onderlinge relaties) en advisering/klankbord zit hier tussenin. 

3. Relatief veel respondenten uit het po zeggen te beschikken over een gezamenlijke en expliciet vastgelegde toezichtvisie; 

binnen het wo is dit 15%. De vraag is wat ze daar precies onder verstaan. Daarnaast vaak gericht op financiële resultaten 

en in po, vo en mbo ook op onderwijskwaliteit. 

4. De respondenten blijken over het algemeen tamelijk tevreden over het eigen functioneren (bij de gesloten vragen rond: 

naleven van de code, op tijd voldoende en juiste informatie, proactief en inhoudelijk betrokken, geen gemis van 

specifieke deskundigheden). 

5. Gevraagd (in open vragen) naar mogelijke verbeteringen in het functioneren van het intern toezicht, komen flink aantal 

concrete punten naar voren waarop te verbeteren en ontwikkelen valt: meer open(bare) werving van toezichthouders, 

meer diversiteit, betere profielschetsen, meer gebruik van ijkpunten/criteria, meer specifieke informatie inwinnen, beter 

zicht op resultaten van instelling krijgen, meer systematisch evalueren en meer doen aan kennisdeling en uitwisseling van 

ervaringen. (Paradox met tevredenheid hierboven.) 

6. Van bijstelling van beleidszaken door toedoen van intern toezicht is niet erg vaak sprake. 

7. In tegenspraak met tevredenheid over ‘op tijd in voldoende mate over de juiste informatie kunnen beschikken’ is de 

toenemende neiging om als intern toezicht zelf actief op zoek te gaan naar additionele informatie. Overigens zijn er 

weinig contacten met externen (onderwijsinspectie, gemeente, andere organisaties) en de vraag is of dat bij de taak 

behoort. 

8. Vanaf po tot wo in oplopende mate tijd nodig uittrekken voor de toezichtfunctie. Dit lijkt te indiceren dat factoren als 

omvang, complexiteit, ontwikkelfase en omgevinsgssituatie van de instelling , die rechtstreeks te relateren zouden 

moeten zijn aan de hoeveelheid tijd die de functie vereist, eenvoudigweg oplopen met het niveau van het onderwijs. 

9. Toezichthouders vergaderen in toenemende mate regelmatig (deels) buiten aanwezigheid van de bestuurder (wat 

wellicht kan worden geduid als indicatie voor sterker benadrukken van zelfstandigheid van de rol). 



10. Hoog op agenda (en meeste zicht op) van intern toezicht staan: financieel beleid, externe ontwikkelingen en 

onderwijskwaliteit. Het lijkt er op dat opbrengst/resultaten van het onderwijs in po, vo en mbo meer aandacht krijgt dan 

in hbo en wo. Minst zicht is er bij alle vijf de sectoren op het onderwijsproces, de kwaliteit van docenten en de 

pedagogische aanpak. 

11. Ook taken van de formeel binnen het intern toezicht ingestelde commissies zijn meer gebaseerd op ‘traditionele’ 

aspecten als auditing, remuneratie en selectie en minder op kwaliteit van primaire proces. 

12. Stakeholders (als de MR en extern accountant; in po en vo ook middenmanagement) kunnen voor intern toezichthouder 

belangrijke bron van additionele informatievergaring en bij (her)benoeming van belang zijn. Er zijn weinig contacten met 

externe stakeholders. 

13. Jaarlijkse verantwoording over het eigen functioneren is voor het intern toezicht nog geen vanzelfsprekendheid. 

Rolonduidelijkheid lijkt er te zijn als het gaat tegenover wie verantwoording wordt afgelegd. 

14. De meeste intern-toezichtgeledingen en RvT blijken 5-7 leden te hebben. 

15. In de meeste onderwijsinstellingen beschikt het intern toezicht naar eigen zeggen vooral over deskundigheid en ervaring 

op financieel en onderwijskundig gebied. Géén specifieke expertise wordt gemist bij het merendeel. 

16. Toezichthouders beschikken over eigen bestuurlijke of directie-ervaring (hoewel in literatuur discussiepunt is of dit nodig 

is). 

17. In het algemeen wordt aangenomen dat het onwenselijk is dat voormalig bestuurders/directieleden van de eigen 

instelling toetreden als intern toezichthouders. In alle onderwijssectoren komt dit voor. 

18. De gemiddelde leeftijd van raden van toezicht is in het mbo, hbo en wo hoger dan in het vo en het po, waar wellicht de 

ouder-nabijheid nog een rol speelt (respectievelijk 55-60 jaar, 50 jaar en 40-50 jaar). 

19. Het percentage vrouwen in het intern toezicht is 25-35% en in hbo-wo het hoogst. Er is nauwelijks sprake van een niet-

Nederlandse achtergrond. Diversiteit wordt wel nagestreefd. 

20. Bij de werving en selectie van nieuwe leden wordt nog vooral geput uit het eigen netwerk en dat van de bestuurder (en 

ook MR). In po, vo en mbo ook wel advertenties; in hbo en wo ook wel extern searchbureau. 

21. Nevenfuncties (en mogelijke belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang) is in alle sectoren aanwezig maar nauwelijks 

bijgehouden. 

22. De verschillen in honorering van het intern toezicht in de verschillende onderwijssectoren zijn opvallend. 

23. Het intern toezicht in po en vo doet verhoudingsgewijs het meest aan gezamenlijke kennisontwikkeling (via 

studiebijeenkomsten met gastsprekers). 

24. De evaluatie van het eigen functioneren als intern toezicht vindt alleen in hbo en wo altijd plaats maar in andere sectoren 

niet. 

 

Aanvullende conclusie: 

Intern toezichthouders binnen het po en vo zijn over het algemeen enthousiast aan de slag gegaan met het vorm geven van de 

scheiding tussen bestuur en intern toezicht en het invulling geven aan de codebepalingen. Ze zijn leergierig en zoeken houvast in 

voorbeelden en richtlijnen. In het mbo en vooral hbo en wo bestaan de raden al langer en lijken ‘traditioneler’ te functioneren: 

formeler, met minder openbare werving, verder van primaire proces, minder aandacht voor gezamenlijke kennisontwikkeling. 

Daarmee wil nog niet gezegd zijn welke vorm van intern toezicht nu of in de toekomst het meest effectief is. 

 

Aanbevelingen die Blokdijk en Goodijk doen zijn: 

1. Geef onverminderd aandacht aan de kwaliteit en de samenstelling van het intern toezicht, zowel bij de benoeming en 

herbenoeming van nieuwe toezichthouders als bij zittende leden. 

2. Werk aan een duidelijke toezichtvisie, een concreet toezichtplan en zorgvuldig overwogen toezichtkaders met criteria en 

ijkpunten. 

3. Maak voor elke intern toezichthouder helder wat verwacht mag worden van de kwaliteit van het onderwijsproces en de 

opbrengsten/leerresultaten, en wat dit van het eigen toezicht vraagt. 

4. Maak helder wat nodig is met betrekking tot de informatie die voor de toezichthouder noodzakelijk is, en de bronnen 

(intern en extern) waaruit deze kan worden verkregen. 

5. Verschaf de intern toezichthouders meer duidelijkheid over de van hen verwachte horizontale en verticale dialoog. 

6. Belicht en ontwikkel de werkgeversrol. 

7. Neem de psychosociale kanten van governance- de boardroom dynamics (gedrag binnen en relatie tussen bestuur en 

toezicht) – serieus en expliciteer deze. 



8. Zorg jaarlijks voor een meer systematische opzet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van het functioneren van het 

intern toezicht, eventueel begeleid door een externe toezichtdeskundige. 

9. Zorg dat kennis- en deskundigheidsontwikkeling meer aandacht krijgen. 

10. Verbeter en expliciteer de verantwoording over het eigen functioneren van het intern toezicht, de gestelde doelen en de 

bereikte resultaten. Let op toezichtvalkuilen en vermijdt met name de bureaucratie van toezichtstapeling en de 

schijnzekerheden van de afvinkcultuur. 

 

Blokdijk & Goodijk (2012) geven een aantal tips bij de inrichting van bestuur en toezicht: 

• neem de psychosociale kanten van governance - de boardroom dynamics – serieus en expliciteer deze; 

• zorg jaarlijks voor een meer systematische opzet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van het functioneren van het 

intern toezicht; 

• verbeter en expliciteer de verantwoording over het eigen functioneren van het intern toezicht, de gestelde doelen en de 

bereikte resultaten; 

• zorg dat kennis- en deskundigheidsontwikkeling meer aandacht krijgen; 

• let op toezichtsvalkuilen en vermijdt met name de bureaucratie van toezichtstapeling en de schijnzekerheden van de 

afvinkcultuur. 

 

Verder onderzoek, niet alleen naar het implementeren van de code Goed bestuur, maar ook of en hoe bestuurders, 

toezichthouders en belanghebbenden feitelijk handelen naar letter en geest van de beginselen van Goed onderwijsbestuur, 

bijvoorbeeld rond de horizontale dialoog of verantwoording, blijft nodig, aldus Blokdijk en Goodijk, maar ook aldus Hooge en 

Honing én de Koning en Dielemans (Symposium Naleving en toepassing van governancecodes door schoolbesturen in het 

funderend onderwijs, Onderwijs Research Dagen 2011). 

 

De Inspectie van het onderwijs heeft in het Onderwijsverslag 2010-2012 geconcludeerd dat in alle sectoren een proces van 

professionalisering van besturen gaande is. Dit komt volgens de Inspectie bijvoorbeeld tot uitdrukking in de (wettelijk 

voorgeschreven) scheiding tussen bestuur en intern toezicht, het ontstaan van diverse vormen van bovenschools management en 

de verplichting tot aansluiting bij een code voor goed bestuur. In organisatorisch opzicht is in toenemende mate sprake van 

professioneel bestuur. Er is grote variatie in vormen van bestuurlijke inrichting, die vaak samenhangt met de omvang van een 

bestuur. De werkwijze en het functioneren binnen de veranderde bestuurlijke verhoudingen in de dagelijkse praktijk moeten zich 

nog verder ontwikkelen, evenals de daarbij behorende verantwoordelijkheden voor de kwaliteit en de financiën. 

 

Ook de publieke verantwoording is als thema in het Onderwijsverslag opgenomen. Besturen moeten zich jaarlijks verantwoorden 

op basis van jaarverslaggeving die een financieel gedeelte (de jaarrekening) en een inhoudelijk gedeelte (het jaarverslag) behoort te 

bevatten. Voor de jaarverslaggeving zijn vanwege de overheid sinds 2007 centrale richtlijnen van kracht die voor alle 

onderwijssectoren gelden. Ook in de Wet goed onderwijs, goed bestuur is vastgelegd dat het jaarverslag het centrale 

verantwoordingsdocument is. Steeds meer besturen dienen hun jaarstukken vóór de wettelijk verplichte datum van 1 juli in. Een 

gericht sanctiebeleid voor te late besturen heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat meer besturen op tijd zijn.  

 

De jaarverslagen van de besturen in het onderwijs functioneren in het algemeen nog in beperkte mate als 

verantwoordingsdocument over de kwaliteit van het onderwijs. De onderlinge verschillen tussen besturen zijn op dit vlak groot. 

Over de sectoren basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs heeft de inspectie nog geen systematisch 

beeld van de mate waarin in het jaarverslag verantwoording wordt afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs. 

 

De financiële verantwoording van besturen wordt door de accountant voorzien van een controleverklaring. De controleverklaring 

(voorheen ‘accountantsverklaring’ genoemd) geeft de uitkomsten aan van de controle die een accountant heeft uitgevoerd naar de 

weergave in de verantwoording en de rechtmatigheid van de uitgaven. De jaarrekening moet voldoen aan de Richtlijnen voor de 

jaarverslaggeving (RJ 660) (Raad voor de Jaarverslaggeving, 2011). Slechts enkele keren zijn afkeurende controleverklaringen 

afgegeven, die vooral te maken hadden met het naleven van Europese aanbestedingsregels. 

 

Scholen en onderwijsinstellingen en hun besturen moeten zich verantwoorden naar de belanghebbenden in hun directe omgeving. 

De praktijk laat zien dat de invulling van deze horizontale dialoog op uiteenlopende manieren gestalte krijgt tussen en binnen de 

onderwijssectoren. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan een goede informatievoorziening, onder andere door middel 



van nieuwsbrieven, informatie op de website en het jaarverslag. In sommige gevallen wordt formeel overleg gevoerd met 

betrokkenen via een ouderraad, een raad van advies of andere vormen van consultatie, zoals tevredenheidsonderzoeken en 

enquêtes. Schoolleiders en besturen zijn de eerstverantwoordelijken voor het voeren van de horizontale dialoog; het interne 

toezicht moet de effectiviteit van de horizontale dialoog beoordelen. 

 

De inspectie heeft in 2011 opnieuw onderzocht over welke onderwerpen schoolleiders in het basisonderwijs schriftelijk 

verantwoording afleggen aan het bestuur. Vergeleken met 2010 leggen op een enkele uitzondering na meer schoolleiders 

schriftelijk verantwoording af over alle onderzochte onderwerpen. Dat is een positieve ontwikkeling. Tegelijkertijd zijn er nog steeds 

belangrijke onderwerpen, zoals de kwaliteit van de leraren, het aantal zittenblijvers en de effectiviteit van de leerlingenzorg, 

waarover slechts ongeveer de helft van de schoolleiders verantwoording aflegt. Besturen missen hierdoor belangrijke informatie 

om hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit vorm te geven. 

 

Het meest recente beeld wordt gegeven door Hofman e.a. (2013). De onderzoeksbevindingen van 2012 laten zien dat besturen een 

goede stap in de richting van focus op goed bestuur hebben gezet zoals blijkt uit de toename in gebruik van de code goed bestuur: 

twee derde van de besturen past die in 2012 toe. Interessant is verder dat scholen die in 2010 over een bovenschools management 

beschikken, hogere onderwijsopbrengsten behalen in 2012 dan de eenpitters. Verder ondersteunen de positieve relatie tussen 

besturen die planmatig handelen (PDCA-cyclus) en die opereren als lerende organisaties de doelen van het Bestuursakkoord Primair 

Onderwijs ‘Impuls opbrengstgericht werken en professionalisering’. Volgens Visscher en Ehren (2011) is er veel wetenschappelijke 

evidentie voor de werkzaamheid van opbrengstgericht werken en is er dus goede reden om langs die weg aan kwaliteitsverbetering 

te werken. Van belang is wel dat hierbij speciale aandacht moet zijn voor de eenpitters en kleine besturen omdat het erop lijkt dat 

deze wat achterblijven in de ontwikkeling naar goed bestuur en bovendien vaker als (zeer) zwak worden beoordeeld (Inspectie van 

het Onderwijs, 2012).  

Het onderzoek van Hofman e.a. wijst verder uit dat een gestage verbetering van de onderwijsopbrengsten mogelijk is wanneer 

besturen/scholen meer aandacht gaan schenken aan (aspecten) van focus op kwaliteit (via een opbrengstgerichte cultuur met 

planmatig werken en een lerende organisatie) en samenwerking en fit. Nog niet duidelijk kan worden vastgesteld of de externe 

verantwoording (aan de inspectie) de interne monitoring en het gebruik van evaluatiesystematiek positief beïnvloedt.  

 

Relatie tussen onderwijsinstellingen en centrale overheid 

Een goede balans tussen normstelling ten behoeve van kwaliteitsverhoging en de noodzakelijke 

variëteit in het stelsel acht de Onderwijsraad (Geregelde ruimte, 2012) van groot belang voor het Nederlandse onderwijs. De 

overheid heeft een grondwettelijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. Scholen hebben 

echter de ruimte nodig om zich aan lokale omstandigheden aan te passen. Alleen zo kunnen zij ook toekomstige ontwikkelingen het 

hoofd bieden. Om normstelling maar ook variëteit te waarborgen, doet de raad drie aanbevelingen ter versterking van de 

kernfunctie van het onderwijs: het overdragen van de cultuur aan de nieuwe generatie. De aanbevelingen zijn: zet in op een 

investeringsperspectief voor de lange termijn; stel betekenisvolle en haalbare normen vast op cruciale gebieden van vakinhouden, 

prestaties, examinering en bevoegdheidseisen aan leerkrachten én laat ruimte voor en stel eisen aan professionaliteit binnen de 

onderwijssector. De raad wijst erop dat het afleggen van verantwoording integraal deel uitmaakt van professionaliteit. Voor 

onderwijsinstellingen betekent dit dat zij zich naar hun maatschappelijke omgeving verantwoorden over de geleverde inspanningen 

en gerealiseerde onderwijsopbrengsten, gerelateerd aan zowel het kader van de overheid als ook de eigen visie op 

onderwijskwaliteit. 

 

De interactie tussen de onderwijsinstellingen en de centrale overheid is gaandeweg belast geraakt met een op wantrouwen 

gebaseerde bureaucratie die een belemmering vormt voor maatschappelijke betrokkenheid. De publieke verantwoordelijkheid 

komt bij de meer autonome besturen, betrokkenen (en in het bijzonder de onderwijskundige professionals) en omgeving van de 

scholen te liggen en de minister geeft ruimte c.q. treedt terug. Good governance in het onderwijs moet ertoe leiden dat de 

bestuurlijke verhoudingen in de sector geschikt zijn om de vraagstukken van vandaag en morgen te kunnen hanteren en de 

resultaten van het onderwijs op een hoger niveau te brengen. Enerzijds treedt de minister terug en richt deze de bestuurlijke 

context in en rond de onderwijsinstelling zo in dat de betrokken partijen gezamenlijk ervoor zorgen dat de interactie tussen 

student/leerling en docent/leraar maximaal tot haar recht komt. Anderzijds wordt gekozen voor een veelkleurig, meervoudig en 

dynamisch onderwijsstelsel, waarin zowel de minister als de instellingen, de branche- en beroepsorganisaties via een lerende 

aanpak binnen de grenzen van de wet een lange weg afleggen. Verlet en Devos (2009) zien in de context van het streven naar een 



‘goed’ bestuur en een efficiënte en effectieve (en economische, zuinige) overheid als essentieel dat rekening wordt gehouden met 

het feit dat de verschillende interne en externe stakeholders eigen accenten en verwachtingen hebben ten aanzien van een goed 

presterende overheid. Hofman & Mulder (2012) geven aan dat de wettelijke vaststelling van de Code Goed Bestuur goed past bij 

een overheid die aan de versterking van de autonomie van besturen en scholen werkt en besturen ruimte en vertrouwen wil bieden 

om vanuit de eigen verantwoordelijkheid te werken aan de onderwijskwaliteit op hun scholen en deze kwaliteit van hun onderwijs 

zullen bewijzen, verantwoorden en borgen. Aan de ander kant leidt het toekennen van meer autonomie aan de scholen en meer 

specifiek aan besturen tot meer expliciete aandacht voor de optimale afstemming tussen organisatieniveaus (intern en extern): 

leerkrachten, schoolleiders, bovenschools management en besturen. Policy alignement (dus fit) tussen de verschillende geledingen 

wordt dan ook van cruciaal belang geacht voor een goed werkzaam onderwijsbeleid en voor de juiste afstemming van 

beleidsontwikkelingen op de verschillende niveaus (macro-, meso- en microniveau) in het onderwijs/school. 

 

De Onderwijsinspectie en de Auditdienst van het ministerie van OCW zien (met geïntegreerd toezicht) toe op de kwaliteit van de 

verticale verantwoording; aan de belanghebbenden (leerlingen, deelnemers, studenten en ouders, maar ook de maatschappelijke 

omgeving zoals instellingen van vervolgonderwijs, van jeugdzorg en het lokale of regionale bedrijfsleven) wordt horizontaal 

verantwoording afgelegd. In deze Meervoudige Publieke Verantwoording (MPV) hebben de jaarverslagen een centrale rol. 

‘Meervoudig’ omdat de jaarverslagen (met in het bestuurverslag verantwoording over het gevoerde financiële beleid en de reserve 

positie) een functie vervullen bij zowel de verticale verantwoording aan de interne en externe toezichthouders en de overheid als 

de horizontale verantwoording aan de (maatschappelijke) omgeving van de school. ‘Publiek’ omdat voor alle instellingen (openbaar 

en bijzonder) het beginsel moet gelden dat de verslagen openbaar zijn, zodat iedereen die dat wenst ze kan inzien. Zeker wanneer 

het jaarverslag naast een financieel-technische verantwoording ook inzicht biedt in het antwoord op de vraag in hoeverre de 

voorgenomen doelen zijn gerealiseerd (beleidsinhoudelijke verantwoording). Het jaarverslag moet in het kader van de horizontale 

verantwoording als een actief en levend instrument worden gebruikt. 

 

Minderman
9
 wijst er op dat met de decentralisatie er langzaam maar zeker steeds minder bevoegdheden bij de rijksoverheid 

komen te liggen. Hij onderscheidt vier elementen in de rol van de overheid: normering in output of outcome termen; toezicht 

(informeren van onder andere ouders, leerlingen, medewerkers, stakeholders, andere organisaties én beoordelen hiervan en 

interveniëren door de overheid); samenwerken in netwerken én financiering. De centrale overheid dient met de governance-

ontwikkeling een nieuwe rol te vinden: de kwaliteitsruimte dient opnieuw te worden verdiend. De overheid zal vertrouwen moeten 

hebben of krijgen op een integere, kwalitatief hoogstaande, toegankelijke en goede uitvoering van publieke taken door het 

middenveld. 

 

Noordegraaf (2008) stelt dat ‘ander management’ of ‘publiek management’ nodig is dat zakelijkheid niet ontkent, maar het 

tegelijkertijd verzacht én in perspectief plaatst. Publieke managers zullen namelijk op een manier moeten managen, die past bij de 

maatschappelijke opgaven waar ze voor staan en de prestaties die ze beogen definiëren. Het vereist ook dat ze die ideeën naar 

dagelijkse productieprocessen vertalen. “Publieke managers zullen standaarden moeten ontwikkelen die niet los staan van 

werkvloeren, en die zodanig moeten gebruiken dat het niet als vervreemdend wordt ervaren. Beter bestuur zal temidden van 

lastige opgaven geen eenvoudige zaak zijn van krachtige politici ‘boven’ en bevrijde professionals ‘onder’, en zo weinig mogelijk 

daartussen. Nee, nieuwe opgaven zullen zich vooral in ‘het tussen’ manifesteren, tussen staat en straat. Publieke managers zijn in 

dat ‘tussen’ niet zozeer bazen van normale productiebedrijven, maar verantwoordelijken in denkbeeldige dienstverlenende zones. 

Daarin worden professionaliteit en prestaties op elkaar worden betrokken, én kunnen ook iets van politieke afwegingen gemaakt 

worden.” 
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 Minderman, G. De positie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in tijden van goed 
bestuur. In: Goed onderwijsbestuur (2010) 



Thema 3 Goed bestuur  

Governance draait om goed bestuur en goed intern toezicht. Als definitie van goed onderwijsbestuur wordt breed gehanteerd “het 

waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een organisatie, gericht op 

een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, evenals het daarover op een open wijze communiceren en 

verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.” (Bossert, 2003). 

 

Ontwikkelingen rond het besturen van scholen 

Nadat in de jaren tachtig van de vorige eeuw helder werd dat de overheid niet langer vanuit één centraal punt de scholen en 

instellingen kon sturen, kwam de verzelfstandiging van scholen en instellingen op gang: met lumpsum-bekostiging en een versterkt 

eigen beleidsvoerende vermogen werden scholen en instellingen uitgenodigd om zich creatief en ondernemend op te stellen in het 

belang van de deelnemer en de publieke zaak (Klarus & De Vijlder, 2010). Daarmee kwam, mede ook door bestuurlijke en 

institutionele fusieoperaties
10

, een beweging op gang van kleinschalige, verzuilde organisaties naar grote, verzelfstandigde 

professionele organisaties (‘maatschappelijke ondernemingen’). In het onderwijsveld ontstond een grote variëteit in de omvang van 

de onderwijsinstellingen en de bestuurlijke constructies waar zij deel van uitmaken (Klifman 2004: 276-281, Van der Kant, 2009; 

Inspectie van het Onderwijs (2012)). Een andere beweging was dat bijvoorbeeld taken in de sfeer van huisvesting overgedragen 

werden aan de onderwijsinstellingen of de gemeente. 

 

Zoontjens & Vermeulen voerden in 2006 een verkenning uit in opdracht van toenmalig minister van OCW naar de juridische 

mogelijkheden voor een uitwerking van een aantal basisprincipes van goed bestuur voor de verschillende bestuursvormen in het 

openbaar primair en voortgezet onderwijs. Deze principes zijn: 

• scheiding van bestuur en intern toezicht; 

• de mogelijkheid van invoering van een raad van toezicht–model; 

• de mogelijkheid van delegatie van taken en bevoegdheden van bestuur naar management. 

Uitgangspunt van deze opdracht was om te bezien in hoeverre deze basisprincipes voor het openbaar onderwijs op een 

vergelijkbare wijze kunnen worden geregeld als voor het bijzonder onderwijs. De hoofdconclusies uit het rapport zijn: 

• de scheiding van bestuur en intern toezicht behoeft alleen nader geregeld te worden voor de verzelfstandigde 

bestuursvormen van het openbaar onderwijs dat wil zeggen voor die gevallen waarin het bestuur van openbare scholen 

door gemeenten is verzelfstandigd (meestal in de vorm van een stichting openbaar onderwijs); 

• binnen de verzelfstandigde bestuursvormen zijn er reële mogelijkheden om naast een tot een minimum beperkte 

toezichtrol van de gemeenteraad, het intern toezicht vorm te geven via een raad van toezicht; 

• er zijn geen doorslaggevende beletselen om delegatie van bevoegdheden van bestuur naar management –naast het 

bijzonder onderwijs- ook in het openbaar onderwijs wettelijk mogelijk te maken. 

 

In de brief naar de Tweede Kamer (2007) met als onderwerp Leren over goed bestuur in het onderwijs verwijst de minister naar nog 

drie andere onderzoeken die in 2006 in opdracht van OCW zijn uitgevoerd: een kwalitatief onderzoek (gesprekken met 

betrokkenen) door de B&A Groep; een literatuurstudie door het SCO Kohnstamm Instituut; en een “expertronde” door Berenschot 

waarin de ontwikkeling van goed bestuur in Nederlandse onderwijs wordt vergeleken met het buitenland en met andere sectoren 

in Nederland. Uit deze drie onderzoeken blijkt dat scholen wel stappen zetten naar de invoering van goed bestuur, maar dat er nog 

een lange weg te gaan is. De onderzoeken gaan over twee pijlers onder goed bestuur: kwaliteitszorg en horizontale 

verantwoording, vooral in het funderend onderwijs.  

Eerste pijler onder goed bestuur: Kwaliteitszorg. Scholen zijn wel bezig met kwaliteitsbeleid, maar de verschillen in ontwikkeling zijn 

groot. Sommige scholen zijn al flink op weg, terwijl het bij andere scholen vooralsnog meer een papieren werkelijkheid is. Bij geen 

van de onderzochte scholen is al de ideale situatie bereikt van planmatige integrale kwaliteitsbewaking en een open cultuur waarin 

het vragen om en geven van feedback de regel is. Soms komt zo’n cultuur wel voor op een schoolafdeling, maar nergens in een 

school als geheel. Als verklaring daarvoor wijzen schoolleiders vaak naar (categorieën van) leraren die moeite hebben om hun 
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“koninkrijk in de klas” op te geven. Leraren op hun beurt wijzen naar de schoolleiding, die niet echt doorpakt en niet erin slaagt een 

cultuur van vertrouwen te organiseren. Gebrek aan tijd en geld worden ook steeds genoemd. 

Tweede pijler onder goed bestuur: Horizontale verantwoording. Scholen staan ambivalent tegenover het verantwoordingsaspect 

van “horizontale verantwoording”. Het krijgt meer de vorm van het organiseren van een gesprek tussen school en andere partijen, 

doorgaans waar concrete gevallen (zorgleerlingen) dat wenselijk maken. Scholen organiseren de horizontale verantwoording niet 

systematisch en op een nog algemeen niveau. Bovendien zijn ze bang voor teveel bemoeienis door hun omgeving. Ze kiezen dus 

liever voor “horizontale dialoog” in plaats van “horizontale verantwoording”, waarbij hun stakeholders een oordeel over hen 

kunnen vellen. 

 

Andere thema’s die in de onderzoeken naar voren komen zijn: 

• Raden van toezicht. Bij veel scholen is er nog geen sprake van een functiescheiding tussen uitvoering en toezicht.  

• Ouders en leerlingen. Een minderheid van de ouders (en leerlingen) voldoet aan het ideaalbeeld van de constructief-

kritische ouder waarop de horizontale verantwoording veronderstelt is gericht. 

 

Turkenburg (SCP, 2008) doet verslag van onderzoek bij 500 besturen uit primair en voortgezet onderwijs en beantwoordt de 

volgende drie vragen. 

Wat zijn, in het algemeen, de belangrijkste kenmerken van besturen in het primair en voortgezet onderwijs in de wijze van 

organisatie, van sturing en van taakverdeling tussen bestuur en management? 

De belangrijkste kenmerken zijn: 

• grote verschillen tussen besturen in omvang, rechtsvorm en denominatie; 

• er worden nog nauwelijks bestuursleden via een volledig open procedure geworven; 

• besturen sturen vooral op afstand (de helft heeft raad-van-beheermodel, met bestuur op hoofdlijnen en een mandatering 

van taken en bevoegdheden aan de schoolleiding);  

• drukke tijden voor veel schoolbesturen, echt zware tijden voor enkele besturen; 

• van wie is de school (samenleving, ouders); 

• schoolbesturen laten het initiatief vaak aan de schooldirectie (en nemen wel besluiten); is daarmee de autonomie voor de 

school gegarandeerd? 

• beperkt informatie inwinnen, nog weinig specifiek aansturen. 

 

Hoe geven besturen inhoud aan het nieuwe bestuurlijke arrangement – getypeerd door meer autonomie voor school en bestuur en 

een andere verantwoordingsstructuur – en welke opvattingen van ‘goed bestuur’ hanteren ze daarbij? 

• veel bestuurlijke reorganisaties met nieuwe verhoudingen; 

• goed bestuur gaat over kwaliteit (transparantie, omgevingsgericht); 

• kleine besturen gematigd in hun autonomiewensen, grote besturen juist enthousiast en ambitieus. (Het merendeel van 

de besturen zegt nu reeds klaar te zijn voor meer autonomie, maar toch is nog lang niet bij elk bestuur de intern 

toezichthoudende taak gescheiden van de bestuurstaak: 43% is zich nog aan het oriënteren op deze scheiding van taken 

en 19% zegt zelfs niet te weten dat die scheiding zou moeten plaatsvinden. Bij ruim de helft van de schoolbesturen 

ontbreekt voorlopig dus nog deze voorwaarde voor transparant bestuur. Grote besturen met een raad-van-toezichtmodel 

zeggen vaker helemaal klaar te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrangement; bij deze besturen is uiteraard al aan de 

gewenste scheiding van taken voldaan.); 

• een summier begin gemaakt met horizontale verantwoording (legitimering en verantwoording in plaats van relatie met 

betrokkenen uit de omgeving van de school); 

• veel kanttekeningen bij nieuw bestuurlijk arrangement (bureaucratie; onvoldoende bestuurskracht; geen betere kwaliteit 

van het onderwijs; 

 

Welk belang hechten schoolbesturen eraan dat hun school naast het geven van goed onderwijs een bredere maatschappelijke 

opdracht vervult en in welke mate hebben de besturen zelf oog voor zulke maatschappelijke thema’s? 

De verwachting was dat besturen variëren van een enge focus, uitsluitend gericht op de kerntaken van de school, tot een zeer 

brede focus, waarbij de besturen de school een heel scala aan maatschappelijke taken toebedelen. Uitkomsten zijn: 

• op veel terreinen ziet men een taak voor de school; 



• het initiatief voor de maatschappelijke opdracht ligt bij de school zelf; 

• grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school; 

• besturen die de nieuwe verhoudingen omarmen zijn tevens responsiever 

 

Het schoolbestuurlijk veld is in die jaren dus volop in beweging is. Turkenburg geeft aan dat het onderzoek laat zien dat belangrijke 

checks and balances, zoals transparantie van bestuur, en countervailing powers nog vaak ontbreken, en er nog veel 

onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over het interne toezicht en over de horizontale verantwoording. De volgende constateringen 

worden gedaan: 

1. Schoolbesturen hebben tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe rol. 

2. De optimale schaal is onbekend, professionalisering is echter noodzakelijk. 

3. Oog voor kleinschaligheid. 

4. Balans zoeken tussen een bredere maatschappelijke opdracht en de primaire taak. 

5. Intern toezicht en horizontale verantwoording; nog veel onduidelijkheden. 

6. Onvoldoende countervailing powers onder ouders en gemeenten. 

7. Codes goed bestuur: een goed begin, maar nog geen garantie. 

 

Besturen kregen met de Wet goed onderwijs, goed bestuur meer ruimte en verantwoordelijkheden om aan het sturen, beheersen, 

toezicht houden en verantwoorden zelf invulling te geven. Veel besturen van onderwijsorganisaties zitten midden in het proces hun 

bestuurlijke praktijk te hervormen (Oosterling & Vink, 2011).  

 

Met de Wet goed onderwijs, goed bestuur regelde de overheid enerzijds het ‘goede onderwijs’: iedere school voldoet aan een 

wettelijk vastgestelde basiskwaliteit en minimum leerresultaten (eindopbrengsten) werden gedefinieerd. Worden deze 

minimumresultaten op een school meerdere jaren niet gehaald, dan wordt deze door de Onderwijsinspectie als ‘zeer zwakke 

school’ beoordeeld, wordt het schoolbestuur hierop aangesproken en kan dit zelfs het sluiten van de schooldeuren betekenen. 

Anderzijds wordt ‘goed bestuur’ gedefinieerd: ieder bestuur functioneert volgens algemene principes van goed bestuur. Dit 

betekent onder andere een scheiding tussen bestuur en intern toezicht en het toepassen van sectorcodes goed bestuur. Volgens de 

wet kan de minister ingrijpen met aanwijzingen en eventuele andere (bekostiging)sancties zodra er sprake is van wanbestuur
11

. 

 

Taken 

Strikwerda formuleerde in 2005 de volgende taken van een executief: 

1. het vertalen van de missie en de identiteit van de stichting in het onderwijs, in relatie tot de door de overheid gestelde 

normen en lokale omstandigheden en ontwikkelingen; 

2. het onderwijs realiseren, o.m. door het aantrekken van de juiste leerkrachten, bepalen van typen onderwijs e.d., openen, 

samenvoegen, splitsen en sluiten van scholen; 

3. het presenteren van de onderwijsinstelling op de ‘markt’ van onderwijszoekenden en op de markt van aanbod van 

leerkrachten en naar andere relevante instellingen; 

4. het verwerven van de middelen ten behoeve van de onderwijsinstelling; 

5. het beheren van de waarden van de onderwijsinstelling, materiële en immateriële, als ook het zorgen voor de veiligheid 

van leerlingen, leerkrachten en medewerkers; 

6. het voeren van de financiële en niet-financiële administratie van de onderwijsinstelling; 

7. het afleggen van verantwoording; 

8. het bestuursproces in eigenlijke zin. 

 

Met de Wet goed onderwijs, goed bestuur werd de kerntaak van het bestuur, als eerst aangesprokene, tenminste tweeledig: de 

onderwijskundige professionals in staat stellen hun vak uit te oefenen én verantwoordelijkheid nemen, respectievelijk 

verantwoording afleggen over de genomen besluiten. De taakverdeling tussen het bestuur en het management van de instellingen 

moet voor iedereen duidelijk zijn en vastgelegd in een managementstatuut. De relatie met de intern toezichthouder wordt in een 

reglement vastgelegd. Van de kant van de overheid wordt via normering en onafhankelijk toezicht de kwaliteit van het onderwijs 

bewaakt: schoolbesturen maken de resultaten inzichtelijk en verantwoorden zich hierover. 
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Janssens en Noorlander geven in Goed bestuur. Opstellen over een nieuwe besturingsfilosofie van het onderwijs (2010) als 

kenmerken voor goed onderwijsbestuur: 

• scheiding tussen bestuur en intern toezicht (organiek of functioneel): het intern toezicht dient onafhankelijk en deskundig 

te zijn en dient zich te verantwoorden over het uitgeoefende toezicht; 

• evenwicht tussen intern en extern toezicht: het intern toezicht vormt de basis voor het externe toezicht, zodat het extern 

toezicht selectiever kan worden ingezet; 

• horizontale verantwoording: verantwoording aan de burgers maakt de verantwoordelijkheid en actieve bijdrage van de 

burgers voor het handelen van de eigen overheid en publieke instellingen mogelijk; 

• evenwicht tussen horizontale en verticale verantwoording; 

• gedragscode voor goed bestuur: een interne functie (coördinatie en samenhang van intern toezicht en bestuur wordt 

verhelderd en versterkt als ook de relatie met belanghebbenden) en externe functie (door openheid en verantwoording 

aan buitenwacht vervult een onderwijsinstelling haar maatschappelijke opdracht); 

• rol van overheid als verantwoordelijke voor het adequaat functioneren van het onderwijsbestel. 

 

De Inspectie van het onderwijs (2012) geeft in het Onderwijsverslag 2010-2011 aan dat besturen steeds een relatie moeten leggen 

tussen kwaliteitsbeleid en financieel beleid. Als zich risico’s voordoen op financieel gebied, kan dat van invloed zijn op het 

kwaliteitsbeleid. Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het bestuurlijk handelen in het onderwijs, heeft de inspectie 

onderzocht in hoeverre er mogelijke relaties te vinden zijn tussen de bestuurlijke risico’s op het gebied van de kwaliteit en de 

bestuurlijke risico’s op financieel gebied. De inspectie concludeert dat, hoewel de overheid zwaar inzet op stimulering en 

professionalisering op het gebied van opbrengstgericht werken, de resultaten in de praktijk nog tegen vallen. 

 

Hooge (2013) stelt dat oorzaken voor falend bestuur kunnen worden gevonden “in (de wisselwerking tussen) menselijk gedrag en 

organisatiegedrag zoals menselijke zwakheden (angst, begeerte, jaloezie, ijdelheid of zelfoverschatting), ongebreidelde 

experimenteerdrift of dwangmatige innovatie als gevolg van overmatige passie voor de publieke zaak en dwingende/klemmende 

organisatiestructuren met ongewenste neveneffecten en –processen zoals rigide ambtelijke hiërarchie, prestatiemeting en 

benchmarking of het bereiken van het ‘point of no return’ in besluitvormingsprocessen.”. Ze geeft aan dat de meeste discussie over, 

en aanbevelingen voor, ‘goed bestuur’ – zoals bijvoorbeeld neergelegd in de verschillende sectorspecifieke governancecodes – tot 

nu toe niet zozeer waren gericht op deze wisselwerking tussen menselijk gedrag en organisatiegedrag, maar meer gingen over de 

structureel-technische kanten ervan zoals zittingstermijnen van intern toezichthouders, benoeming van de externe accountant 

enzovoort. De zorgen over de legitimiteit en kwaliteit van onderwijsbesturen zijn (dankzij de incidenten) nog indringender 

geworden en spitsen zich nu meer toe op de vraag naar voldoende moreel besef en public spirit bij onderwijsbestuurders. 

 

Van den Heuvel vat de taken van de bestuurder als volgt samen. “De bestuurder is eindverantwoordelijk, bestuurt de instelling 

namens het bevoegd gezag en richt zich hierbij op het belang van de school/scholen en het belang van de samenleving. Alle taken 

en bevoegdheden die horen bij het besturen van één school (eenpitter) of meerdere scholen liggen dus op zijn of haar bordje. 

Mocht het schoolbestuur meer dan één bestuurder hebben, dan dient helder omschreven te worden (en goedgekeurd door de 

intern toezichthouder) wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Dit versterkt de transparantie voor de 

schoolleiding, leraren en ouders. Het dagelijks handelen van de bestuurder wordt gestuurd door de missie en doelstelling van de 

organisatie die door het bestuur zelf (na overleg met belanghebbenden) zijn vastgelegd. De bestuurder legt ‘horizontaal’ naar de 

belanghebbenden verantwoording af over dat handelen en de resultaten daarvan. De bestuurder is werkgever voor de 

schoolleiders en controleert bijvoorbeeld in functioneringsgesprekken of gemaakte afspraken en vastgestelde plannen door het 

management zijn uitgevoerd.” 

 

Van den Heuvel & Derks (2011) doen een aantal aanbevelingen voor zowel de bestuurder als de toezichthouder om, de volgens hen 

essentiële voorwaarde van, vertrouwen op te bouwen en te versterken. 

• Geen relatie zonder dialoog. Creëer een veilige setting, waarbinnen bestuurder en toezichthouder met elkaar kunnen 

spreken over hun rollen. Gun elkaar de ruimte om van fouten te leren. 

• Een goede relatie is alleen mogelijk als men in staat en bereid is om zich in te leven in de positie, rol en drijfveren van de 

ander. Benoem de verwachtingen die men ten opzichte van elkaar heeft. 



• Een deskundige derde kan een nuttige rol spelen bij het op orde brengen en houden van de relatie. Het verdient sterke 

aanbeveling dat de bestuurder en de toezichthouder apart en gezamenlijk op een systematische en niet oppervlakkige 

• manier het eigen functioneren en de relatie met de ander evalueren. 

• Maak veel werk van het opstellen van een goed toezichtkader. Een dergelijk kader richt de verwachtingen over en 

• weer en zorgt voor duidelijkheid en veiligheid. Expliciteer daarin op welke domeinen het toezicht zich richt en welk soort 

vragen de bestuurder van de toezichthouder mag verwachten. 

• Zorg ervoor dat de informatie die de bestuurder aan de toezichthouder geeft erop gericht is die vragen te beantwoorden. 

Dat is niet hetzelfde als het verstrekken van managementinformatie. 

• Wacht niet met het bespreekbaar maken van aarzelingen en twijfels tot het echt wringt en te laat is. Bij een conflict 

stellen de betrokkenen vaak vast dat men signalen gemist heeft die op een beginnend gebrek aan vertrouwen wezen. Een 

goede toezichthouder mag op zijn intuïtie vertrouwen. Maak ook emoties bespreekbaar. Een mens is meer dan zijn 

functie. 

• Overweeg bij het formaliseren van de structuur met een bestuurder en een toezichthouder een geschillenregeling op te 

nemen. 

• Bespreek de manier waarop men afscheid van elkaar neemt op het moment dat daarvan nog geen sprake kan zijn, 

bijvoorbeeld bij de indiensttreding. 

• Houd er rekening mee, dat bestuurder zijn van een onderwijsorganisatie niet per se een job voor het leven is. De 

houdbaarheid van een bestuurder is zelden onbeperkt. Wees zeer kritisch bij het vullen van vacatures bij de 

toezichthouder. Bevraag kandidaten op hun motivatie en let op een juiste mix, niet alleen van specifieke deskundigheden, 

maar ook van invalshoeken op wat goed bestuur is en van handelingsvoorkeuren. Mensenkennis is voor iedere 

toezichthouder onontbeerlijk. Bedenk : leden van een RvT zijn passanten! 

 

Blokdijk & Goodijk (2012) geven een aantal tips bij de inrichting van bestuur en toezicht: 

• neem de psychosociale kanten van governance - de boardroom dynamics – serieus en expliciteer deze; 

• zorg jaarlijks voor een meer systematische opzet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van het functioneren van het 

intern toezicht; 

• verbeter en expliciteer de verantwoording over het eigen functioneren van het intern toezicht, de gestelde doelen en de 

bereikte resultaten; 

• zorg dat kennis- en deskundigheidsontwikkeling meer aandacht krijgen; 

• let op toezichtsvalkuilen en vermijdt met name de bureaucratie van toezichtstapeling en de schijnzekerheden van de 

afvinkcultuur. 

 



Thema 4 Goed intern toezicht 

Governance draait om goed bestuur en goed intern toezicht. Een goede intern toezichthouder heeft de regie van het toezicht als in 

handen en daarmee het geheel van interne en externe, horizontale en verticale verantwoordingsrelaties; het invullen van de 

zelfverantwoordelijkheid en integer leiderschap maar ook balanceren tussen allerhande belangen, het bevorderen van de integriteit 

van de organisatie en het verantwoording willen afleggen (Minderman 2012). 

 

Intern toezicht 

De interne toezichthouder van de onderwijsinstelling zal de toezichthoudende rol binnen de wettelijke kaders vooraf moeten 

definiëren en achteraf op een duidelijke manier publiek zichtbaar maken. Strikwerda (2005) gaf als taken van de toezichthouder het 

toezien op dat: 

1. het bestuur de missie en identiteit van de instelling juist vertaalt in het aanbod van onderwijs, naar vorm en inhoud; 

2. het bestuur het aanbod van onderwijs steeds tijdig aanpast (herstructureert) op veranderingen in de maatschappelijke 

omgeving; 

3. het bestuur de doelstellingen van de instelling noch te laag zet uit oogpunt van risicomijding, noch te hoog uit overmoed; 

4. het bestuur beschikbare middelen optimaal inzet over het geheel van onderwijs activiteiten; 

5. de instelling zo efficiënt mogelijk werkt waarbij Wertrationalität dominant blijft boven Zweckrationalität; 

6. het bestuur zich gedraagt als een goed rentmeester, dat wil zeggen toevertrouwde materiële en immateriële middelen zo 

productief mogelijk maakt, zonder roofbouw te plegen op die toevertrouwde middelen en die middelen beschermt tegen 

misbruik en diefstal (duty of care); 

7. het bestuur en anderen die namens de instelling handelen, zich steeds houden aan de wet, wat maatschappelijk 

betamelijk is en aan de bepalingen van de statuten van de instelling; 

8. het bestuur de daartoe in de statuten en in de wet omschreven besluiten tijdig en juist ter goedkeuring voorlegt aan de 

daartoe aangewezen organen en dat die organen zich daarover actief buigen; 

9. een lid van het bestuur zijn persoonlijke belangen steeds onderschikt houdt aan de belangen van de instelling (duty of 

loyalty); 

10. het bestuur en anderen zich niet onwettig of in onredelijke mate een deel van de opbrengsten van de instelling toe-eigent 

die de anderen rechtens toekomen; 

11. het bestuur verantwoording aflegt aan diegenen die daartoe een legitiem recht hebben. 

 

Minderman benoemt in zijn boek Waar is de raad van toezicht (2012) de kernwaarden van de raad van toezicht en beschrijft de 

dilemma’s, paradoxen en de zelfverantwoordelijkheid van raden van toezicht. Als kernwaarden noemt hij: regie van het toezicht als 

zijnde het geheel van interne en externe, horizontale en verticale verantwoordingsrelaties; de invullen van de 

zelfverantwoordelijkheid en integer leiderschap. Een van de dilemma’s is, dat de door de overheid gesubsidieerde 

(onderwijs)stichting volgens Minderman geen bedrijf is dat zelfstandig allerlei beslissingen kan nemen omdat er ook subsidieregels 

zijn waaraan voldaan moet worden (zoals de regels voor de verslaglegging en de goedkeuring daarvan door het ministerie). Goed 

toezicht houden is een zaak van balanceren tussen allerhande belangen, het bevorderen van de integriteit van de organisatie en het 

verantwoording willen afleggen. Dat levert paradoxen op als onafhankelijkheid en geïnvolveerdheid, afstand en dichtbij, ijkpunten 

(details) en integraal toezicht (het totaal), belangen van de organisatie en andermans belangen.  

 

Minderman geeft aan dat eigenlijk nog niet bekend is hoe Raden van Toezicht functioneren. Er is wel onderzoek gedaan naar de 

naleving van governancecodes, bijvoorbeeld in het onderwijs door Blokdijk en Goodijk (2012) en Honing en Hooge (2011). Daaruit 

blijkt volgens Minderman dat de raden van toezicht technisch gesproken voldoen aan de eisen van de codes, variërend van 

welbewust onderschreven volgen tot afvinkgedrag, doch nog niet toe zijn aan de regisseursrol, de primus inter pares van de 

toezichthouders. Wat betreft de zelfverantwoordelijkheid blijkt er volgens hem ook nog een weg te gaan. Zelfevaluatie is het 

onderdeel daarvan dat het meest voorop ligt. Veel valt te verbeteren aan de zelforganisatie, de zelfontwikkeling en de 

zelfverantwoording. De integriteit van de personen, die raden van toezicht vormen, lijkt in orde te zijn (behoudens de in elke 

beroepsgroep voorkomende devianten), zij het dat het zelf borgen daarvan verbetering behoeft. Ook Klifman geeft aan dat het met 

het bestuur wel goed gaat maar dat er op het vlak van maatschappelijke context nog wel het een en ander te verbeteren valt12
. 

 

                                                           
12 http://harmklifman.nl.php5.server16.firstfind.nl/2012/07/05/waar-is-de-raad-van-toezicht/ 



Goodijk (2012) schetst de ontwikkeling van het traditioneel bestuursmodel en instructiemodel door delegatie en mandatering naar 

Raad van Beheermodel. Deze ontwikkeling vraagt om een ander type bestuurder en een andere toezichthouder als ook om een 

eigen verantwoordelijkheid van ondernemingen. Goodijk constateert patronen die een gevolg zijn van onduidelijkheid over de 

bedoeling van toezicht: informatie-asymmetrie, gebrek aan checks and balances en countervailing power van toezicht en een 

verantwoordingsvacuüm. Voorts wijst hij op verouderde opvatting over toezicht die aan falend toezicht bijdragen: toezicht op 

afstand uitoefenen, ’je doet het er even bij’, vijf-zes vergaderingen per jaar, even bijpraten en ontwikkelingen doornemen, belang 

van goede sfeer en loyaliteit, bestuurder is verantwoordelijk voor informatievoorziening, toezicht vooral op financiële cijfers en 

geen verantwoordingsplicht naar buiten. Aan goed toezicht worden steeds sterkere eisen gesteld: eigen visie, voldoende 

professionaliteit (inhoudelijk en strategisch), passende houding en gedrag (personal behavior) en het afleggen van verantwoording. 

De toegenomen complexiteit en hybriditeit vraagt om toezicht dat voldoende geëquipeerd is, zich (pro)actief opstelt en interactieve 

werkwijze hanteert, invulling geeft aan het informatieprotocol en zicht heeft op en indien nodig ingrijpt bij early warning. 

Professionalisering van het toezicht is nodig wat betreft de toezichtvisie (waarom, namens wie, waartoe) verantwoording 

(tegenover wie, waarover, hoe) en de interne professionaliteit (kwaliteit, gedrag, tools, ontwikkeling). De 

toezichtverantwoordelijkheid wordt door Goodijk getypeerd aan de hand van twee dimensies: intensiteit van betrokkenheid en 

positie en activiteiten in het krachtenveld. 

 

Betrokkenheid RvT 

 

Alleen formele relatie met bestuur 

 

Goodijk schetst als nieuwe concepten van intern toezicht de brede verantwoordelijkheid van de RvT; de informatievoorziening, 

interacties en relatiebeheer én checks and balances en countervailing power. 

 

Werkzaamheden intern toezicht 

De Wet goed onderwijs, goed bestuur onderscheidt voor de intern toezichthouder ook verschillende soorten taken. De intern 

toezichthouder houdt integraal toezicht. Daartoe moet de intern toezichthouder adequate informatie binnen en over de 

school/scholen verzamelen en eventueel advies te kunnen geven aan de bestuurder. Ook is de intern toezichthouder werkgever van 

de bestuurder en zijn er een aantal specifieke taken zoals financiële jaarstukken, het verwerven en besteden van middelen en het 

aanwijzen van een externe accountant. 

 

Van den Heuvel & Derks (2011)doen een aantal aanbevelingen voor zowel de bestuurder als de toezichthouder om, de volgens hen 

essentiële voorwaarde van, vertrouwen op te bouwen en te versterken. 

• Geen relatie zonder dialoog. Creëer een veilige setting, waarbinnen bestuurder en toezichthouder met elkaar kunnen 

spreken over hun rollen. Gun elkaar de ruimte om van fouten te leren. 

• Een goede relatie is alleen mogelijk als men in staat en bereid is om zich in te leven in de positie, rol en drijfveren van de 

ander. Benoem de verwachtingen die men ten opzichte van elkaar heeft. 

• Een deskundige derde kan een nuttige rol spelen bij het op orde brengen en houden van de relatie. Het verdient sterke 

aanbeveling dat de bestuurder en de toezichthouder apart en gezamenlijk op een systematische en niet oppervlakkige 

• manier het eigen functioneren en de relatie met de ander evalueren. 

• Maak veel werk van het opstellen van een goed toezichtkader. Een dergelijk kader richt de verwachtingen over en 

• weer en zorgt voor duidelijkheid en veiligheid. Expliciteer daarin op welke domeinen het toezicht zich richt en welk soort 

vragen de bestuurder van de toezichthouder mag verwachten. 

• Zorg ervoor dat de informatie die de bestuurder aan de toezichthouder geeft erop gericht is die vragen te beantwoorden. 

Dat is niet hetzelfde als het verstrekken van managementinformatie. 

• Wacht niet met het bespreekbaar maken van aarzelingen en twijfels tot het echt wringt en te laat is. Bij een conflict 

stellen de betrokkenen vaak vast dat men signalen gemist heeft die op een beginnend gebrek aan vertrouwen wezen. Een 

goede toezichthouder mag op zijn intuïtie vertrouwen. Maak ook emoties bespreekbaar. Een mens is meer dan zijn 

functie. 



• Overweeg bij het formaliseren van de structuur met een bestuurder en een toezichthouder een geschillenregeling op te 

nemen. 

• Bespreek de manier waarop men afscheid van elkaar neemt op het moment dat daarvan nog geen sprake kan zijn, 

bijvoorbeeld bij de indiensttreding. 

• Houd er rekening mee, dat bestuurder zijn van een onderwijsorganisatie niet per se een job voor het leven is. De 

houdbaarheid van een bestuurder is zelden onbeperkt. Wees zeer kritisch bij het vullen van vacatures bij de 

toezichthouder. Bevraag kandidaten op hun motivatie en let op een juiste mix, niet alleen van specifieke deskundigheden, 

maar ook van invalshoeken op wat goed bestuur is en van handelingsvoorkeuren. Mensenkennis is voor iedere 

toezichthouder onontbeerlijk. Bedenk : leden van een RvT zijn passanten! 

 

Aanbevelingen die Blokdijk en Goodijk (2012) doen zijn: 

• Geef onverminderd aandacht aan de kwaliteit en de samenstelling van het intern toezicht, zowel bij de benoeming en 

herbenoeming van nieuwe toezichthouders als bij zittende leden. 

• Werk aan een duidelijke toezichtvisie, een concreet toezichtplan en zorgvuldig overwogen toezichtkaders met criteria en 

ijkpunten. 

• Maak voor elke intern toezichthouder helder wat verwacht mag worden van de kwaliteit van het onderwijsproces en de 

opbrengsten/leerresultaten, en wat dit van het eigen toezicht vraagt. 

• Maak helder wat nodig is met betrekking tot de informatie die voor de toezichthouder noodzakelijk is, en de bronnen 

(intern en extern) waaruit deze kan worden verkregen. 

• Verschaf de intern toezichthouders meer duidelijkheid over de van hen verwachte horizontale en verticale dialoog. 

• Belicht en ontwikkel de werkgeversrol. 

• Neem de psychosociale kanten van governance- de boardroom dynamics (gedrag binnen en relatie tussen bestuur en 

toezicht) – serieus en expliciteer deze. 

• Zorg jaarlijks voor een meer systematische opzet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van het functioneren van het 

intern toezicht, eventueel begeleid door een externe toezichtdeskundige. 

• Zorg dat kennis- en deskundigheidsontwikkeling meer aandacht krijgen. 

• Verbeter en expliciteer de verantwoording over het eigen functioneren van het intern toezicht, de gestelde doelen en de 

bereikte resultaten. Let op toezichtvalkuilen en vermijdt met name de bureaucratie van toezichtstapeling en de 

schijnzekerheden van de afvinkcultuur. 

 

Blokdijk & Goodijk (2012) geven een aantal tips bij de inrichting van bestuur en toezicht: 

• neem de psychosociale kanten van governance - de boardroom dynamics – serieus en expliciteer deze; 

• zorg jaarlijks voor een meer systematische opzet en inhoudelijke invulling van de evaluatie van het functioneren van het 

intern toezicht; 

• verbeter en expliciteer de verantwoording over het eigen functioneren van het intern toezicht, de gestelde doelen en de 

bereikte resultaten; 

• zorg dat kennis- en deskundigheidsontwikkeling meer aandacht krijgen; 

• let op toezichtsvalkuilen en vermijdt met name de bureaucratie van toezichtstapeling en de schijnzekerheden van de 

afvinkcultuur. 

 

Extern toezicht 

Bij verticale verantwoording legt het bevoegd gezag verantwoording af over de prestaties en financiën aan de minister c.q. het 

ministerie 

 

In Toezicht in vertrouwen. Vertrouwen in toezicht. Visie op toezicht OCW; 2007-2011 (2006) wordt een nieuwe vorm van toezicht 

uitgewerkt. In een brief aan de Tweede Kamer over de Voortgang good governance in het onderwijs (28 juni 2006) geeft de minister 

kort de uitgangspunten die in de Visie op Toezicht zullen staan: 

1. Er blijft altijd een toezichtfunctie voor het departement, op stelselniveau én op het niveau van de individuele instelling 

2. Toezicht op maat (proportioneel). 

3. Een lichtere sturing betekent ook een lichter toezicht. 



4. Vertrouwen is gebaseerd op informatie. 

5. Het departement moet corrigerend op kunnen treden als een maatschappelijk belang in het gedrang komt omdat 

instellingen de regels niet naleven. 

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de minister van OCW ook verantwoordelijk is voor de borging van een goede besteding 

van publieke middelen. Verder is van belang dat OCW de bestaande arrangementen periodiek doorlicht: werken ze goed; kunnen 

we toe met minder toezicht en kunnen we systemen gebruiken van de sector zelf? 

 

De Onderwijsraad gaf in het rapport Doortastend Onderwijstoezicht (2006) aan dat het nodig was met een beperkt aantal regels de 

grenzen van de vrijheid van onderwijs scherper af te bakenen én dat er voor een doortastend optreden van de inspectie een 

gevarieerd sanctiearsenaal nodig is, lopend van waarschuwingen tot uiteindelijk het aanstellen van een schoolbewindvoerder of 

sluiting van de school. Dit werd in 2009 geregeld met een algemeen escalatiemodel van vijf niveaus voor handhaving. 

 

In 2007 werd de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT) geëvalueerd. Bevindingen waren onder andere dat het begrip ‘kwaliteit’ 

beter in de wet verankerd diende te worden (wat in de Wet goed onderwijs, goed bestuur ook gebeurde) én dat de inrichting van 

het externe toezicht altijd in samenhang met het interne toezicht én signalen uit de omgeving van de school moet worden bezien. 

Het interne toezicht en de kwaliteitsborging bleek tussen sectoren en tussen scholen daarbinnen sterk te verschillen. 

 

Governance werd na 2006 inspectie breed een gevleugeld begrip, maar in de onderwijsverslagen van 2007 en 2008 komt het 

beperkt aan de orde. Er is sprake van een zoekende houding. In 2008 kwam het begrip ‘bestuurlijk vermogen’ in zwang bij de 

inspectie. Indicatoren voor dit bestuurlijk vermogen zijn: 

• de beoordeling van de eigen onderwijsprestaties; 

• horizontale verantwoording; 

• de mate waarin men zich kan verbeteren; 

• de mate waarin men toezicht houdt op het eigen handelen. 

 

Met Good Governance in de onderwijssector verandert ook de rol van de onderwijsinspectie: verticale verantwoording en 

onderwijstoezicht moest een aanvulling (en geen vervanging) zijn op horizontale (publieke verantwoording) en interne 

verantwoordingsinformatie. Dat sloot goed aan bij de proportionele benadering van de WOT (risicogericht toezicht, afgestemd op 

de situatie van de scholen, met name in de hantering van de kwaliteitsaspecten). De WOT in het licht van governance benoemde 

drie ‘pijlers van het toezicht’:  

• horizontale verantwoording en governance bij de instellingen,  

• sober en selectief toezicht: risicosturing bij de inspectie en  

• de beoordelingssystematiek.  

Met het actief openbaar maken van inspectierapporten en de beoordeling via de kwaliteitskaart (later: toezichtkaart) werd daar 

ook een element van shaming aan toegevoegd. Wanneer scholen te geringe kwaliteit aan de dag legden, werd dat openbaar 

gemaakt. In verband met de ministeriële verantwoordelijkheid zou de minister wel verantwoordelijk blijven voor kwaliteit, 

rechtmatigheid, doelmatigheid, toegankelijkheid en bekostiging van het onderwijsbestel. Maar voor een deel zou die 

verantwoordelijkheid zich meer op stelselniveau gaan voltrekken en minder via sturing en toezicht op het niveau van individuele 

instellingen.  

 

Ook in de publicatie van Smeets en Verkroost (2011) over tien jaar werken met de Wet op het Onderwijstoezicht, komt het 

onderwerp Goed onderwijs, goed bestuur aan bod. De Inspectie van het Onderwijs ontwikkelde zich van een toezichthouder die – 

kort gezegd – vooral landelijke evaluaties deed tot een toezichthouder die de kwaliteit van het onderwijs beoordeelde op de 

afzonderlijke scholen en instellingen en die de resultaten daarvan in de openbaarheid bracht en zo nodig een bekostigingssanctie 

kan adviseren. In het volgende model wordt onderwijstoezicht in het governancemodel helder geschetst. 



 

Figuur: Onderwijstoezicht in het governancemodel 

 

In 2010 is deze nieuwe manier van risicogericht toezicht geëvalueerd: dit werd in het algemeen als succesvol beschouwd. Het 

risicomodel detecteerde met grote nauwkeurigheid de potentieel zwakke of zeer zwakke scholen. Wel bleek dat de invloed van de 

belanghebbenden nog beperkt was.  

 

Al langer houdt inspectie toezicht op de kwaliteitszorg, omdat de mate waarin die op orde is, een indicatie vormt voor het 

bestuurlijk functioneren. Of formeel voldaan wordt aan de deugdelijkheidseisen die betrekking hebben op de inrichting van de Raad 

van Toezicht en op horizontale verantwoording, kan de inspectie vaststellen met behulp van de statuten en reglementen van het 

bevoegd gezag, en speciaal met behulp van het jaarverslag. Dat vormt een belangrijk aangrijpingspunt voor het inspectietoezicht: 

het jaarverslag moet informatie bevatten over de code goed bestuur en eventuele afwijkingen daarvan. Waarbij het uiteraard gaat 

om het effect dat dit alles heeft op de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast wordt in het toezicht aan de kwaliteit van het 

bestuurlijk handelen meer aandacht worden geschonken. De inspectie heeft bestuurlijke risico-indicatoren en 

beoordelingsindicatoren ontwikkeld die helder maken wat de rol van het bestuur is ingeval de kwaliteit van het onderwijs 

achterblijft. Voorts handhaaft de inspectie de wettelijke eisen voor goed bestuur. Daarmee komen ook meer systematische 

gegevens beschikbaar over de kwaliteit van het bestuurlijk handelen, zowel op het niveau van het bestuur als op het niveau van het 

stelsel. In het Onderwijsverslag 2010-2011 (hoofdstuk 8) concludeerde de Inspectie dat besturen in het onderwijs in het algemeen 

voldoende zorg voor het onderwijs dragen en de meeste besturen handelen in lijn met de wet- en regelgeving. Zo geven ze 

voldoende sturing aan hun scholen en het overgrote deel voert een goed financieel beleid. Er is in algemene zin sprake van een 

verbetering en professionalisering van belangrijke onderdelen van het bestuurlijk handelen. Het bestuurlijk handelen leidt volgens 

de inspectie echter niet automatisch tot een verbetering van de kwaliteitszorg op scholen. Ondanks de verbetering van de kwaliteit 

van het bestuurlijk handelen voldoen de kwaliteitszorg en de kwaliteitsborging op een substantieel deel van de scholen niet aan de 

norm en verbeteren ze niet. Dit kan een kwestie van tijd zijn, maar mogelijk spelen andere onderdelen van het bestuurlijk handelen 

en/of de schoolleider hierin een cruciale rol. De inspectie ziet een aantal verbeterpunten voor de besturen en voor de interne 

organisatie van onderwijsinstellingen. Dit betreft onder meer een heldere verantwoordelijkheidsverdeling in de dagelijkse praktijk 

en meer focus op de kwaliteit van het onderwijs. 

 

In dit Onderwijsverslag 2010-2011 wordt ook verslag gedaan over de financiële situatie van het onderwijs. Het financiële toezicht is 

gericht op financiële risico’s op het niveau van het bevoegd gezag (bestuur). Het betreft de volgende aspecten: 



• de financiële continuïteit: of het bestuur financieel gezond is, op korte en langere termijn kan voldoen aan zijn financiële 

verplichtingen en gebruik maakt van middelen voor een adequate planning en control; 

• de financiële rechtmatigheid van bekostiging en besteding: of het bestuur recht heeft op het geld dat het van rijkswege 

ontvangt en het besteedt aan die zaken, waarvoor het volgens wet- en regelgeving bedoeld is; 

• de financiële doelmatigheid: of het bestuur efficiënt gebruikmaakt van zijn van rijkswege ontvangen middelen. 

Om financiële risico’s tijdig te kunnen signaleren, maakt de inspectie gebruik van de door accountants gecontroleerde 

jaarverslaggeving van de besturen. De inspectie concludeert dat, uitgaande van de indicatieve waarde van de kengetallen liquiditeit 

en solvabiliteit, het aantal besturen met mogelijke risico’s voor de financiële continuïteit in 2011 vooral in het voortgezet onderwijs 

is gestegen. In het basisonderwijs is een kleine daling te zien. Als de liquiditeit of solvabiliteit onder de signaleringsgrenzen ligt, 

betekent dat niet automatisch dat er sprake is van aanzienlijke risico’s voor de financiële continuïteit. Alleen wanneer de inspectie 

een mogelijk risico constateert, volgt een gesprek met dit bestuur en kan het bestuur onder aangepast financieel toezicht worden 

gesteld. In 2011 was er bij twee besturen (in het basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs) sprake van een 

faillissement. 

 

 

 



Thema 5 Relatienetwerken bij governance 

Van Delden (2009) geeft aan dat het in de publieke dienstverlening vooral gaat om programmatische samenwerking (netwerken 

tussen organisaties die gericht zijn op activiteitenprogramma’s en brede, maatschappelijke doelen), gericht op het praktisch 

aanpakken van maatschappelijke problemen in duurzame werkverbanden. Scholen hebben weinig traditie, aldus van Delden, in het 

onderhouden van relaties met andere organisaties, bijvoorbeeld als het gaat om zorg- of achterstandsleerlingen, VVE of brede 

scholen. Veel bestuurders bekommeren zich primair over het reilen en zeilen van de eigen organisatie en zien minder de noodzaak 

om een overstijgend belang te dienen. Wanneer ze elkaar al langer kenden en een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel 

hadden voor de plaatselijke samenleving, waren bestuurders een positieve kracht voor samenwerking. 

 

Governance vraagt om afstemming tussen een groot aantal partijen. Leidende gedachte is dat er een optimale afstemming moet 

zijn tussen verschillende actoren en activiteiten binnen en buiten de schoolorganisaties (‘best fit benadering’). Daarbij wordt 

volgens Hofman e.a. (2013) verondersteld dat in succesvolle gemeenten, besturen en scholen een hogere mate van afstemming (fit) 

aanwezig is tussen de visies/verwachtingen van de verschillende groeperingen/actoren en de doelen en de feitelijke implementatie 

van beleid.  

De afstemming kan op twee manieren benaderd worden: 

• de interne fit, waarbij het gaat om de afstemming tussen belanghebbenden of activiteiten binnen een school. Het gaat 

daarbij om leerlingen, ouders, personeelsleden, ondersteunende deskundigen ( als ambulant begeleiders, 

orthopedagogen), management (bouwcoördinator, teamleider, schoolleider), bestuur en intern toezichthouder; 

• de externe fit, als het gaat om de afstemming tussen een school en de omgeving. Bij deze externe fit gaat het aan de ene 

kant om de invloed van de ‘situatie’ in de omgeving op de school (waardoor een school bijvoorbeeld veel leerlingen met 

een hoog leerlinggewicht binnenkrijgt). Aan de andere kant gaat het om de actoren die in de omgeving van de school 

actief zijn: peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en andere scholen (ketenpartners), buitenschoolse opvang, het 

samenwerkingsverband, de gemeente (met de lokale educatieve agenda), de regio (met de regionale educatieve agenda), 

de sectorraden, de inspectie van het onderwijs en het ministerie. Maar ook bedrijven in de regio, kenniscentra en 

brancheorganisaties zijn van belang als de school, zoals in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, 

arbeidstoeleiding als uitstroomprofiel heeft. 

 

Het onderzoek van Hofman e.a. (2013) laat zowel het belang van interne als van externe fit zien. Intern blijkt bijvoorbeeld 

afstemming tussen belanghebbenden van kwaliteitsbeleid van positief belang voor de onderwijsuitkomsten en blijkt de consistentie 

van HRM beleid belangrijk voor de organisatieuitkomsten. Het belang van de externe fit blijkt uit het gedeelde beeld dat betrokken 

actoren hebben als ook uit het effect dat de omgeving van scholen op uitkomsten kan hebben. Besturen en scholen moeten zich 

rekenschap geven van die omgeving en zich realiseren dat iets dat in de ene situatie (b.v. een school met leerlingen met een hoog 

leerlinggewicht) niet noodzakelijkwijs ook in een andere situatie werkt (b.v. bij een eenpitter). Mede daarom is een goede analyse 

van de eigen situatie en afstemming met de belanghebbenden (binnen en buiten de organisatie) van groot belang.  

 

Vrij algemeen wordt door de respondenten in het onderzoek erkend dat samenwerking in een netwerk (zoals in het kader van de 

Lokale Educatieve Agenda) een toegevoegde waarde heeft. Deze meerwaarde zit vooral in schaal- en praktische voordelen, in het 

ontstaan van saamhorigheid, maar vooral in de mogelijkheid om kennis, specialisme en ervaring te delen. Opvallend is dat scholen 

in het kader van de LEA het meest contact hebben met de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De gemeente heeft echter in de 

ogen van de respondenten de belangrijkste rol bij de beleidsvaststelling van onderwerpen op de agenda van de LEA. Kenmerken 

van de externe omgeving hebben hier overigens invloed op. In kleinere gemeenten lijkt de invloed van de gemeente soms wat 

minder doordat niet aan de noodzakelijke voorwaarden voor een toegevoegde waarde van de LEA kan worden voldaan.  

 

Edith Hooge stelt in haar oratie (2013) dat besturing van onderwijs in de praktijk een suboptimale, beperkt-rationele, indirecte en 

moeilijk beheersbare aangelegenheid blijkt te zijn en dat achter het ogenschijnlijk overzichtelijke en gestructureerde begrip 

‘onderwijsorganisatie’ gelaagde, complexe – vaak chaotische - configuraties schuil gaan van allerlei soorten relaties en interacties 

tussen verschillende (groepen van) mensen, vaak hoogopgeleide professionals, die niet zomaar rechttoe rechtaan te besturen en te 

beheersen zijn. Dit alles maakt het besturen van het onderwijs bepaald geen sinecure, aldus Hooge. Haar stelling is dat 

onderwijsbestuur, juist vanwege zijn beperking, nauw moet aansluiten bij het vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie van 

diegenen die bestuurd worden. Dit betekent aansluiten bij de kennis, ervaring en inzichten, en ook bij de motivatie en toewijding, 

van diegenen die het onderwijs dagelijks met elkaar vormgeven: leraren, teamleiders en leerlingen, hun ouders en andere lokale 



betrokkenen. Volgens Hooge is recent in politiek en samenleving het inzicht ontstaan dat onderwijsbestuur ‘ertoe doet’ voor 

onderwijskwaliteit en worden onderwijsbesturen meer dan ooit aangesproken op de kwaliteit van hun onderwijs en de 

opbrengsten ervan. Dit betekent een hele omslag voor bestuurders en hun intern toezichthouders: zij moeten niet alleen hun 

bestuurlijke agenda en informatieverwerving hierop aanpassen, maar ook hun tekort aan kennis over de organisatie en het verloop 

van onderwijsleerprocessen, het werk van leraren, en de positie van leerlingen en hun ouders daarbij oplossen. 

 

Informatievoorziening 

Binnen netwerken is de informatievoorziening een belangrijk punt. Bestuurders en toezichthouders ontvangen niet altijd voldoende 

informatie vanuit de school. In 2005 publiceerde Hofman harde risicofactoren voor de kwaliteit van het onderwijs: het onder het 

verwachte niveau presteren van de scholen; het onder het verwachte niveau presteren op prestatietoetsen: rekenen, taal en lezen; 

de kwaliteit van het onderwijsproces is onder de maat. Uit onderzoek onder 141 besturen en 1.348 schoolleiders (Torenvlied en 

Akkerman, 2012) blijkt dat circa 60 procent van de besturen minimaal wekelijks contact heeft met de schoolleiding. Dit kan allerlei 

aspecten van de kwaliteit van het onderwijs betreffen, zoals leerlingresultaten, zorgbeleid en kwaliteitszorg, maar ook praktische 

zaken. De Inspectie van het onderwijs constateerde in 2011 dat schoolleiders in het basisonderwijs weliswaar meer schriftelijk 

verantwoording afleggen over deze onderwerpen maar dat er nog steeds belangrijke onderwerpen zijn, zoals de kwaliteit van de 

leraren, het aantal zittenblijvers en de effectiviteit van de leerlingenzorg, waarover slechts ongeveer de helft van de schoolleiders 

verantwoording aflegt. Besturen missen hierdoor belangrijke informatie om hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit vorm te 

geven. 

 

Overigens blijken de verschillende actoren een verschillend belang te hechten aan het type kwaliteitsinformatie. Zo verwijst 

kwaliteit voor ouders bijvoorbeeld zowel naar de sfeer op school als naar de kwaliteit van leerkrachten. Dit verklaart waarschijnlijk 

mede waarom ouders slechts een beperkt belang toekennen aan openbare kwaliteitsgegevens zoals ze door de onderwijsinspectie 

worden verstrekt. In de praktijk blijkt dat voor ouders andere zaken (zoals door de school verstrekte informatie, maar ook 

pragmatische overwegingen) belangrijker bij de schoolkeuze voor hun kinderen. Min of meer in het verlengde hiervan blijkt de 

beleidsmatige invloed van de ouders op de school relatief beperkt. Hoewel alle actoren ouderbetrokkenheid belangrijk vinden, 

blijkt deze in de praktijk gericht op concrete activiteiten en vooral gericht op het eigen kind en de klas waar deze zich bevindt.  

 

Verantwoording is het sluitstuk van bestuurlijke verhoudingen (Onderwijsraad, 2004). In de gerichtheid van de meervoudige 

publieke verantwoording (MPV) komen verschillende functies voor de relatienetwerken met betrokken actoren in beeld: 

draagvlakfunctie (legitimiteit van bestuurlijk handelen), leer- en verbeterfunctie en rekenschapsfunctie.  

Succesfactoren van MPV zijn: 

• intern draagvlak en betrokkenheid van alle echelons in de schoolorganisatie; 

• samen met de inspectie en/of andere externe partij ‘de schakelaar omzetten’; 

• ambities aanpassen aan de competenties van de organisatie en geleidelijk de lat hoger leggen; 

• duidelijkheid over interne verhoudingen en verantwoordelijkheden. 

Valkuilen van MPV zijn: 

• gebrek aan visie op de betekenis van MPV voor de eigen organisatie (‘kunstje’); 

• onvoldoende verbinding tussen de elementen (losstaande activiteiten); 

• het te veel top-down organiseren van het proces; 

• een ‘cultuur van tevredenheid’ op basis van deelresultaten. 

 

Handreiking 

Om met de verschillende actoren op een lijn te komen, kan de matrix van Camp behulpzaam zijn (Camp 2002; KPC-groep 2009). De 

matrix is verdeeld in 9 vlakken. Verticaal staan ‘de aanvliegroutes’ beleid, organisatie en personeel, aangeduid als richten, inrichten 

en verrichten. Horizontaal worden de drie invalshoeken aangegeven: technisch (instrumenteel), sociaal/politiek en uitgangspunten 

en normen. De kruispunten leveren de negen vlakken van de matrix op. In elk vlak zijn voorbeeldvragen opgenomen die het 

onderwerp kunnen zijn van communicatieve processen tussen de betrokken actoren. 

 Beleid 

(richten) 

Organisatie 

(inrichten) 

Personeel 

(verrichten) 

Technisch Doelen en werkwijze Taken en bevoegdheden Deskundigheid 



(formeel, 

instrumenteel) 

 

Is onze visie duidelijk? Op 

alle niveaus? Wat zijn de 

verbindende doelen en 

welke werkwijze/ 

werkprocedures volgen wij? 

 

 

 

Hebben wij een duidelijke 

organisatiestructuur? Is de 

structuur afgestemd op de 

visie en op de uit te voeren 

taken? Zijn rollen, taken en 

bevoegdheden duidelijk?  

Hoe lopen 

informatiestromen? 

 

Welke deskundigheden/ 

competenties zijn er 

nodig? Kan de match 

gemaakt worden tussen 

medewerkers en 

competenties? Welke 

structuur is nodig om de 

kennis te delen? 

 

Politiek 

(sociale 

verhoudingen) 

Beleidsbeïnvloeders 

 

Wie zijn de belangrijkste 

beleidsbeïnvloeders? 

Hebben wij regelmatig 

contact met hen? Hoe 

betrekken wij hen? 

 

 

Besluitvorming 

 

Over welke onderwerpen 

moet de besluitvorming gaan 

en wie kan wat besluiten? 

Hoe ziet onze beleidscyclus 

eruit? Op welke wijze hebben 

medewerkers hierin een 

plaats? Wat is de rol van 

informele lijnen in de 

organisatie? 

 

Autonomie 

 

Binnen welke kaders 

moeten mensen 

functioneren?  

Over welke autonomie 

kunnen de medewerkers 

beschikken? 

Hoe kunnen we 

persoonlijke ontwikkeling 

en organisatieontwikkeling 

koppelen? 

 

Waarden en 

normen 

Uitgangspunten 

 

Waar staan wij voor, wat 

streven we binnen de 

organisatie na? Welke 

betekenissen kennen we 

aan zaken toe en vanuit 

welke historie? 

Samenwerking 

 

Hoe geven we samenwerking 

vorm? Hoe willen we met 

elkaar communiceren? 

Houding 

 

Welke houding verwacht 

ik van betrokkenen en van 

mijzelf?  

 

 

Matrix van Camp (KPC Groep, 2009) 
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