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R E D A C T I O N E E L
Na het bedrijfsleven en de ban-
ken liggen nu ook bestuurders van 
publieke instellingen onder vuur. In 
sommige gevallen hebben ze er ook 
een behoorlijk potje van gemaakt. De 
oorzaken zijn wisselend: doorgescho-
ten marktwerking, persoonlijk winst-
bejag. Nog even en de eerste onder-
wijsinstellingen worden aansprakelijk 
gesteld. Het is opmerkelijk dat de 
oplossing vooral gezocht wordt in de 
stapeling van toezicht en strakkere 
wetgeving. Lik op stuk is sowieso een 
terugkerende (verlegenheids)oplos-

onderwijs mag soms een ietwat saai 
imago hebben, dat wordt vooral inge-
geven door voorzichtigheid, de mooie 
deugd prudentia (prominent op de 
cover). Ook het terugkerende verwijt 
van geld oppotten valt hieruit te ver-
klaren. Onderwijs heeft door de bezui-
nigingsoperaties van de jaren tachtig 
geleerd verder te kijken dan vandaag. 
Misschien zijn onderwijsbestuurders 
daarom over het algemeen deugdzame 
bestuurders. Die laten zich kenmerken 
door vooral te kijken naar de lange 
termijn en door een zekere behoed-

zaamheid bij grootse plannen. Maar 
ook omdat, meer dan in welke sector 
ook, de schoolorganisatie meestal 
nog een hechte gemeenschap vormt 
en bestuurders dus meer oog heb-
ben voor het algemeen belang. Goed 
bestuur is dan niet voldoen aan 
governancecodes, maar zou wel eens 
deugdzaam bestuur kunnen zijn.

Gerrit-Jan Meulenbeld

sing van politici. In het onderwijs 
wil de wetgever zelfs de verplichting 
tot scheiding van bestuur en intern 
toezicht tot een bekostigingsvoor-
waarde maken. Ook de kwaliteit 
vastgelegd in leerresultaten wordt 
bekostigingsvoorwaarde. Waar dat 
de oplossing voor is? Slechts spora-
disch hoor je overigens een pleidooi 
voor ‘saaie bankiers’ of ‘voorzichtige 
bestuurders’.

In dit geval steekt het onderwijs 
gunstig af bij andere sectoren. Het 
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4. Er is  een enorme vers laving aan de overheid ontstaan
 Gerrit-Jan Meulenbeld

Maatschappelijke organisaties klagen over de greep van de overheid, maar de enige manier om daaraan te ont-
snappen is om de relatie met de eigen omgeving te herstellen en zelf oplossingen aan te dragen voor problemen 
die in de sector spelen, zegt bestuurskundige Paul Frissen. Het zou ook helpen als ze financieel onafhankelijker 
van de overheid zouden zijn.

8. Telkens weer en met al  je  vermogens
 Nico Dullemans

‘School, maak het verschil!’ is de pronte titel van een nieuwe publicatie van de onderwijsinspectie. Ze blijkt een 
oproep te zijn het verschil te maken op het gebied van rekenen en taal. Het lijkt een aansporing om schoolbeleid 
te verengen. Wat doe je dan als schoolbestuur?

12. Als  er  maar ontmoeting plaatsvindt
 Rob Pinkse

Het lijkt erop alsof de overheid met de nieuwe onderwijswetgeving meer grip wil krijgen op het onderwijs en 
daarmee haar wantrouwen uitspreekt richting schoolbesturen. Pieternel van Horssen, algemeen directeur van 
Stichting MosaLira, herkent dat voor een deel. Als het gaat om intern toezicht vindt ze dat het invoeren van de 
wet een hele goede beweging is.

22. Een scholengemeenschap voor geluk 
 Freek Pardoel 

De naam van Harry Grimmius is verbonden aan de ontwikkeling van intersectorale programma’s, verbindend 
leren, onderwijsvernieuwing en ICT. Tegenwoordig is hij voorzitter van de centrale directie van Het Hooghuis, 
een brede scholengemeenschap in Oss. Het Hooghuis wil expliciet proberen dat zowel leerlingen als medewer-
kers zich gelukkig voelen.
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Autonomie 
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Goed bestuur en toezicht hebben volop de aandacht, zeker ook in de publieke 

sector. Wat is uw verklaring voor die ontwikkeling?

Het komt volgens mij vooral omdat wij bevangen zijn geraakt door de 

droom dat we een perfecte samenleving kunnen bouwen. Een samenle-

ving zonder leed, risico’s, zonder armoede en ongelijkheid. We denken 

dat als we onze systemen goed inrichten, we ook greep hebben op 

problemen en deze kunnen voorkomen. Dat is een hopeloze droom. We 

kunnen niet meer verdragen dat het leven een tragische kant heeft. Maar 

dat zal nooit verdwijnen, sterker nog, naarmate we de samenleving com-

plexer maken, neemt de kans op risico’s toe.

In de publieke sector speelt daarnaast een ontwikkeling waarin de 

overheid met de ene hand autonomie schonk, terwijl ze met de andere 

hand de controle verscherpte. De intentie was goed, geef bijvoorbeeld 

de school de ruime om eigen beleid te maken en vraag achteraf wat 

het heeft opgeleverd. Dat laatste is uit de hand gelopen en vertaalt zich 

bijvoorbeeld in een overdreven aandacht voor goed bestuur. De overheid 

heeft van tevoren niet bedacht dat de uitkomst van autonomievergro-

ting wel eens anders zou kunnen uitpakken dan ze zelf bedacht had. Het 

denken van de overheid is paradoxaal. De beleidsmantra is meer eigen 

verantwoordelijkheid, maar accepteren dat eigen verantwoordelijkheid 

allerlei verschillende uitkomsten heeft, bevalt de overheid niet. De kern 

van autonomie en vrijheid is dat ik domme dingen mag doen.

Dat veronderstelt dat de overheid een bepaalde norm hanteert.

De overheid hanteert het bestuurlijke model van het New Public Ma-

nagement: zij schrijft voor, zorg en onderwijs voeren uit. Dat is een soms 

met de Grondwet strijdige opvatting. Daarnaast zadelt de overheid de 

publieke sector met ongebreidelde ambities op. De overheid heeft steeds 

Gerrit-Jan Meulenbeld

meer opvattingen over bijvoorbeeld gezondheid, opvoeding. Dat zien 

we bijvoorbeeld terug in de centra voor jeugd en gezin, op het terrein 

van criminaliteitsbestrijding. Ook de overheid lijdt aan de droom van 

de maakbare samenleving. Dat is een uitkomst van de moderniteit. Dat 

beheersingsstreven beperkte zich aanvankelijk tot de fysieke omgeving, 

maar is in de loop van de ontwikkeling van de verzorgingsstaat ook het 

sociale domein binnengetrokken. De politiek is daarvoor het instrument 

bij uitstek geworden. Machtsstreven en het hebben van idealen is een 

gevaarlijke combinatie. We bejubelen Obama omdat hij zo idealistisch is, 

maar president Bush was ook zeer idealistisch en dat heeft ons heel veel 

schade berokkend. De overheid is er om ons te beschermen, om ervoor te 

zorgen dat we vreedzaam met elkaar kunnen omgaan, maar de overheid 

moet zich verre houden van onze moraal en waarheid.

Wie zijn de hoeders van moraal en waarheid?

U en ik, burgers, maatschappelijke organisaties. We hoeven het moreel 

niet met elkaar eens te zijn om elkaar de koppen niet in te slaan. Neder-

land heeft ook nooit bestaan als een samenleving met een gedeeld waar-

depatroon. Dat is een hardnekkig misverstand, dus waarom moet dat nu 

wel. Het katholieke waardepatroon was heel lang verboden in dit land. 

Dus als premier Balkenende het heeft over ‘onze waarden en normen’ 

vraag ik me af waar hij het over heeft.

U wijt de nadruk die de overheid legt op ‘goed bestuur’ en controle op een 

beheersingsstreven, speelt het wantrouwen naar het maatschappelijk midden-

veld ook een rol?

Dat is evident. Een goed voorbeeld vind ik wat de woningbouwcorpo-

raties is overkomen met dit kabinet: de dubbele greep uit hun kas. Het 

foto's Joyce van Belkom/HH

Er IS  EEN ENOrME vErSLAvING AAN DE OvErHEID ONTSTAAN

Maatschappelijke organisaties klagen over de greep van de overheid, maar de enige manier om daaraan te ontsnappen is om de relatie met de 

eigen omgeving te herstellen en zelf oplossingen aan te dragen voor problemen die in de sector spelen, zegt bestuurskundige Paul Frissen. 

Het zou ook helpen wanneer die organisaties financieel minder afhankelijk van de overheid zouden zijn.

PAuL Fr ISSEN
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vreemde is dat dit niet tot groot maatschappelijk oproer heeft geleid. Hier 

speelt het probleem dat de overheid zich verklaart tot eigenaar van het 

sociale en publieke domein en de organisaties daarbinnen ziet als uit-

voerders, maar ook dat die organisaties hun maatschappelijke veranke-

ring hebben verwaarloosd: bij de woningbouwcorporaties, in de zorg en 

het onderwijs. Men is de relatie met de maatschappelijke omgeving kwijt.

Ziet u mogelijkheden voor herstel?

Dat is ingewikkeld, maar onontkoombaar. Ik ken de ziekenhuiswereld 

tamelijk goed. Als die uit de ijzeren greep van de overheid wil blijven, zal 

ze niet alleen de relatie met de omgeving moeten herstellen, maar zich 

ook verantwoordelijk moeten maken voor maatschappelijke kwesties. 

Doet de sector dat niet, dan liggen de politieke oplossingen op de loer. 

Dus als je als ziekenhuis sterker wilt staan, zul je je mede verantwoor-

delijk moeten maken voor schaarsteoverwegingen. Men klaagt wel altijd 

over de politiek, maar dat is de gemakkelijkste weg.

Ik zie wel pogingen om meer eigen beleid te ontwikkelen en de maat-

schappelijke verankering te herstellen, maar bijvoorbeeld de keuze voor 

het bestuursmodel van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht heeft dat 

laatste niet in alle opzichten goed gedaan. De gemiddelde relatie van een 

lid van de RvT van een ziekenhuis met dat ziekenhuis beperkt zich tot de 

RvB en de dominante gespreksonderwerpen zijn financieel van aard. Ik 

schat in dat een dialoog over de missie en idealen van de organisatie, de 

maatschappelijke keuzes, nauwelijks gevoerd wordt. Je zou in ieder geval 

kunnen beginnen om te kijken hoe de maatschappelijke verankering in je 

Raad van Toezicht vorm kan krijgen. Dat betekent dus dat je niet alleen 

kijkt naar de professionele expertise die je nodig hebt. Er is ook een zeker 

ongemak om te praten over je missie. Wat betekent het om een katholiek 

ziekenhuis of katholieke schoolorganisatie te zijn? Wat we missen is dat 

de maatschappelijke variëteit terugkomt in de maatschappelijke organi-

saties. Er lijkt bijvoorbeeld een soort collectieve samenzwering tussen 

belangenbehartigers, maatschappelijke brancheorganisaties en overheden 

om niet op al te grote schaal Islamitische scholen te laten ontstaan.

Ziet u de nieuwe onderwijswetgeving ook in dat licht?

Onderwijsminister Van der Hoeven heeft serieuze pogingen ondernomen 

om de scholen meer beleidsvrijheid te geven, maar tegelijkertijd voelde 

men het ongemak dat die grotere vrijheid ook zou gelden voor andere 

partijen dan de vertrouwde zuilen. Daarnaast zien we dat het publieke 

debat een compleet andere kant is opgegaan. In dat debat is het beeld 

ontstaan dat de kwaliteit van het onderwijs niet deugt en dat de overheid 

hard moet ingrijpen. Er is het ideale model ontstaan van de leraar voor 

de klas van het categoriale gymnasium waarvan alle andere scholen een 

afgeleide moeten zijn. Dat getuigt van een stuitend gebrek aan kennis 

van de kwaliteit van onderwijs en wat intelligente leeromgevingen zijn 

voor sommige groepen leerlingen. Daar komen nog de conclusies van de 

commissie Dijsselbloem bij die oordeelde dat het falen van het onderwijs 

vooral de schuld van de politiek is, maar tegelijkertijd zegt dat diezelfde 

overheid ervoor moet zorgen dat het op orde komt. Ik denk aan dat 

belachelijke en ongrondwettelijke onderscheid tussen het ‘wat’ (van de 

overheid) en het ‘hoe’ (van het onderwijs).

Dus niet alleen gelegenheidswetgeving?

Onze wetgeving is bijna altijd gelegenheidswetgeving. Wetgeving wordt 

gezien als een gereedschapskist om de samenleving te sturen en volgt 

dus de waan van de dag. In dit geval wordt zij ongetwijfeld gebruikt om 

zwakkere Islamitische scholen de duimschroeven aan te draaien, maar 

het is een ontwikkeling die in alle sectoren speelt. Overal wordt het-

zelfde concept van goed bestuur opgelegd, maar er is geen enkelvoudig 

concept. Moet het een vereniging, stichting of coöperatie zijn? Als je het 

idee van goed bestuur serieus neemt, moet je alle varianten toestaan. De 

legitimatie voor die vergaande overheidsbemoeienis is dat het om publiek 

geld gaat. Verklaar je daar maar eens tegen. We zijn er ook dubbelzinnig 

in. We willen zelf autonomie, maar vinden dat er bij de buurman streng 

gehandhaafd moet worden.

Zou het onderwijs makkelijker autonomie kunnen claimen als het financieel 

minder afhankelijk van de overheid is en zelf inkomsten gaat genereren?

Ik denk dat het zeker zou helpen, het helpt ook de maatschappelijke 

verankering in de omgeving van de school te bevorderen. Ik kan me van 

alles voorstellen wat er op tegen is, maar je moet er wel over nadenken. 

Er zouden meer arrangementen mogelijk moeten zijn waarin burgers zelf 

kunnen beslissen, vooropgesteld dat ze dat zelf willen. Ik persoonlijk zou 

sowieso meer te zeggen willen hebben over de besteding van de belasting 

die ik betaal. ‘Dan gaan we het overzicht missen’, zal de tegenwerping 

zijn. Ja, dat is inderdaad het gevolg en sommige dingen zullen helemaal 

niet meer gefinancierd worden. Maar als je de relatie tussen burgers 

en organisaties wil versterken, dan moet je daar over willen nadenken. 

Maar zover is het nog lang niet. Het bewijs is de recente casus van het 

ziekenhuis dat mensen tegen betaling voorrang op de wachtlijst wilde 

verlenen onder de uitdrukkelijke mededeling dat daardoor de wacht-

tijd voor iedereen korter wordt. Heel Nederland is over het ziekenhuis 

heen gevallen. Zo’n situatie vinden we onverdraaglijk. Ik noem dat de 

solidariteit van de afgunst. Als ik het niet kan hebben, krijgt u het ook 

niet. Als we geen verschillen willen, zullen we ook moeten accepteren dat 

er meer bureaucratie is. De bureaucratie is hét organisatiemechanisme om 

gelijkheid te handhaven.

Er zijn meerdere modellen van governance of goed bestuur. Welke term heeft 

uw voorkeur?

De term governance betekent per sector iets anders. In mijn vakgebied 

betekent governance een groter aandeel van maatschappelijke sturing en 

minder overheidssturing. In de private sector gaat het over accountability 

en verantwoordingsstructuren. In het geval van maatschappelijke orga-

nisaties gaat het over de vorm van verantwoording en aan wie waarover 

verantwoording afgelegd moet worden. Dat is een andere vraag dan 

hoe die organisaties bestuurd worden. Dat zou voor de overheid een ir-

relevante vraag moeten zijn. Dat is aan de maatschappelijke organisaties 

zelf. Zij moeten zich wel kunnen legitimeren en dat vraagt dus een sterke 

maatschappelijke verankering.

Waar liggen de aanknopingspunten voor maatschappelijke verankering in het 

onderwijs?

Bij de leerlingen en ouders, bij organisaties van vergelijkbare signatuur, 

bij organisaties in de omgeving van de school. Daarin moet een bestuur 

zijn eigen weg vinden. Dat kan ook een unieke relatie zijn tussen een 

school en ouders op basis van een onderwijsconcept. Er ontstaat een 

probleem wanneer de overheid de legitimatie, de identiteit wil gaan 

toetsen. Uiteraard moet de overheid de basiskwaliteit toetsen, op grond 

van internationale verdragen, maar daarvoor volstaan enkele minimale 

condities. In artikel 23 staat dat goed geformuleerd, alleen heeft de over-

heid in de loop der jaren allerlei aanvullende eisen toegevoegd. Laat dat 

los. Waarom kan de overheid er niet op vertrouwen dat een groep die 

een school opricht de leerlingen goed onderwijs wil geven? De enige eis 

die de overheid volgens mij moet stellen is dat taal in het curriculum zit, 

want dat is de basis van leren. Rekenen vind ik al discutabel.

De nieuwe onderwijswetgeving wordt ingegeven door allerlei goed 

bedoelde ideeën over de kwaliteit van onderwijs, anderzijds door de idee 

dat er scholen zijn die dingen doen die de overheid niet bevallen. Het 

gaat om een politieke afweging: hoe vrij laten we de scholen? Ik ben 

daarin radicaal, maar dat wordt niet breed gedeeld, ook in het onderwijs 

zelf niet. Scholen willen dat als er eisen gesteld worden, ze voor iedereen 

gelden. We willen niet verschillend behandeld worden. Bestuurders 

klagen wel altijd over het centrale niveau, maar het bevestigt hun positie. 

Want dan kun jij de school beschermen tegen al die interventies. Stel je 

voor dat je het allemaal zelf moet doen en niemand zich met jou bemoeit. 

Dan wordt jij het centrale niveau, dat is veel ingewikkelder. Autonomie 

en vrijheid betekenen hard werken. Ik verbaas me zeer over wat er met 

het onderwijs de afgelopen twintig jaar is gebeurd. Het tobberige imago 

heeft het onderwijs ook een beetje aan zichzelf te wijten. Het onderwijs 

moet weer trots worden en de zaken zelf oppakken. Dat zie je overigens 

in heel veel sectoren: er is een enorme verslaving aan de overheid ont-

staan. Die moet de problemen oplossen.

Hoe staat u tegenover het bestuursmodel dat is gebaseerd op het principe van 

subsidiariteit?

Subsidiariteit is een idee over samenhang. Het veronderstelt een maat-

schappelijke ordening waarin de opeenvolgende lagen een hiërarchisch 

systeem vormen en de overheid de top van de hiërarchie is die toeziet 

op de samenhang van het geheel. Dit in tegenstelling tot het model van 

‘soevereiniteit in eigen kring’ dat een grens markeert tussen een kring 

en de overheid. Ik zou het systeembegrip uit het subsidiariteitsmodel 

willen halen en de overheid aan de onderkant van de samenleving willen 

plaatsen. Die zorgt voor checks and balances, countervailing powers, de 

handhaving van vrijheidsrechten. Daar bovenop bloeit een duizendvou-

dige variëteit van de samenleving. In die visie is de samenleving geen 

geheel. Hetzelfde geldt voor de politiek. In de politiek wordt uitgedrukt 

waarin we van elkaar verschillen en niet wat ons verbindt. De vraag 

is dus of je onderwijs als een stelsel ziet, met doorlopende leerlijnen, 

aansluitende systemen. In zo’n gedachte past subsidiariteit. In mijn visie 

hoeft onderwijs geen stelsel te zijn. ‘Het geheel is minder dan de som der 

delen’, heb ik wel eens geschreven. Het denken in termen van heelheid is 

a-politiek, wil de strijd oplossen. Ik denk dat die strijd altijd zal blijven. 

Dat was het mooie van de verzuiling, dat is geen samenhangend systeem. 

De staat was er voor het rechtvaardig verdelen van de middelen, maar 

bemoeide zich niet met de inhoud van onderwijs. De verzuiling paste bij 

de samenleving van minderheden die we altijd geweest zijn en die we 

nog sterker zullen worden.

U pleit voor herzuiling?

We moeten er in ieder geval over nadenken hoe we de verschillen recht 

doen en vormgeven en welke vormen van segregatie we aanvaardbaar 

vinden. Het gaat nu helemaal de andere kant op, namelijk een complete 

assimilatie.  ■

Prof. Dr. Paul H.A. Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de 

Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, hoogleraar Bestuurskunde 

aan de universiteit van Tilburg en lid van de raad voor Maatschappe-

lijke Ontwikkeling. Hij is spreker op het KBO-congres ‘Zicht op toezicht 

en besturen. Wat moet? Wat kan?’ op donderdag 12 maart a.s.  

Kijk op www.bondkbo.nl/congres
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Verle iding
Min of meer op hetzelfde moment verscheen 

een onderwijspublicatie van de Wetenschappe-

lijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De 

raad heeft een andere titel gekozen: ‘Vertrou-

wen in de school’. Terwijl de onderwijsinspectie 

rekenschap vordert van de scholen, vraagt de 

WRR vooral vertrouwen te hebben. Een belang-

rijk verschil. De raad waarschuwt ook: “Steeds 

is er de verleiding voor schoolbesturen zich 

veeleer te richten op het maximaliseren van 

leerlingenaantallen en slagingspercentages, met 

gevolgen die soms indruisen tegen de belangen 

van leerlingen.” 

Dat scholen voorbij kunnen gaan aan belangen 

van jongeren toont een nieuw Engels rapport 

aan. Een omvangrijk onafhankelijk onder-

zoek (betaald uit charitatieve fondsen) van de 

Cambridge University schetst een zeer zorgelijk 

beeld van het primair onderwijs. Dat is funda-

menteel te smal volgens de onderzoekers. Bijna 

vijftig procent van de onderwijstijd is bestemd 

voor rekenen en taal. “Children’s lives are being 

impoverished by the government’s insistence 

that schools focus on literacy and numeracy 

at the expense of creative teaching.” citeert 

The Guardian. De onderzoekers vinden dat het 

lesprogramma is gepolitiseerd. Overheidsinstan-

ties zijn “excessively prescriptive”; zij doen aan 

“micro-managing schools”. Onderwijs staat in 

het teken van toetsen en de plaats die scholen 

innemen op ranglijsten. De krant vindt het oor-

deel vernietigend en vraagt zich af wat gedaan 

moet worden. Dit is belangrijk nieuws, vooral 

ook omdat het Engelse onderwijsbeleid bij ons 

als voorbeeld geldt. 

De waarschuwing van de WRR is dus niet uit de 

lucht gegrepen. Zij spreekt in dit verband van 

‘verleiding’ en dat is een rake typering. Onder-

wijs is in zijn aard complex en daarom zijn op-

roepen om de aandacht te verengen verleidelijk. 

Een voorbeeld daarvan is de opvatting van de 

commissie Dijsselbloem dat scholen weer moe-

ten lesgeven. De WRR vindt dit ‘sentiment’. Een 

recent advies van de Onderwijsraad (Onderwijs 

en maatschappelijke verwachtingen) lijkt ook 

de aandacht van scholen te willen concen-

treren. De raad schetst drie beleidsvarianten 

waaronder de ‘sobere’ school, een instelling 

die zich alleen op ‘de wettelijke kwalificerende 

en socialiserende functie’ zou moeten richten. 

Dit is een merkwaardige suggestie. Wettelijke 

functies zijn nog geen praktijk; grenzen geven 

ze niet aan. Die worden namelijk ontwikkeld in 

de realiteit, in het leraarschap, in vakmanschap, 

in het school-zijn. Wanneer is een onderwijs-

praktijk ‘sober’? De sobere school is vooral een 

ambtenarenidee. 

Het INK-model (integrale kwaliteitszorg) is  

Hoe moeten schoolbestuurders handelen? 

Volgens Jan de Jeu, directeur bij Twijnstra 

Gudde, moeten bestuurders in staat zijn “meters 

te maken in een complexe wereld met een 

veelheid van conflicterende belangen.” De Jeu 

schrijft over de zorgsector in Het Financieele 

Dagblad. Bestuurders, stelt hij, zijn veelal op de 

externe kant van hun organisatie gericht, op de 

dossiers waar ze goed in zijn. Ze steken hun tijd 

in allianties, fusies, positionering, netwerken, 

marketing, incidenten. Verleidelijke zaken? De 

Jeu vindt dat bestuurders eigenlijk samen met 

hun professionals bezig moeten zijn met de 

kwaliteit van hun ziekenhuizen. En dat is een 

ingewikkelde bezigheid. Zo bezien lijken hun 

externe zorgen vermijdingsstrategieën te zijn. 

Wat is goed bestuur in de complexe wereld 

waar De Jeu op doelt? De WRR heeft die wereld 

geanalyseerd. Laten we daar eerst eens kennis 

van nemen. 

Schurende logica ’s
In haar rapport, en ook in eerdere, schetst 

de WRR vier logica’s, namelijk die van de 

institutie (onderwijs in dit geval: zijn instituti-

onele logica, het beleid), van bestuurders (hun 

provisielogica: de voorzieningen waar zij voor 

moeten zorgen), van leraren (hun frontlijnlo-

gica: hun vakmanschap) en van leerlingen en 

ouders (hun vraaglogica: hun gedifferentieerde 

behoeften). 

Logica’s zijn verschillende manieren van den-

ken, spreken en handelen, vaak ook gestold in 

bepaalde regels: “Zo doen we dat nu eenmaal.” 

Dat is de stemming. Bij veel vraagstukken zijn 

meerdere ‘actoren’ betrokken en zij hebben een 

eigen perspectief, eigen belangen en doelen. 

Logica’s kunnen op sommige momenten met el-

kaar congruent zijn, maar ook zijn spanningen 

mogelijk. De WRR: “In veel gevallen kunnen 

die met overleg hanteerbaar worden gemaakt 

of opgelost, maar soms zijn de verschillende 

logica’s uitgegroeid tot welhaast compleet 

verschillende werelden. Het gesprek tussen die 

werelden wordt dan soms een dialoog tussen 

doven.” Een treffend voorbeeld hiervan is de 

Engelse onderwijssituatie. We keren terug naar 

de review van de Cambridge University. Volgens 

Christine Blower, voorzitter van de NUT, de 

grote onderwijsvakbond, heeft dit onderzoek 

diepgang, is het geloofwaardig en bovenal 

reageert het op de “realities of the primary 

classroom”. Dit laatste lijkt zij te missen in het 

overheidsbeleid. Volgens The Guardian zoekt de 

overheid het conflict met scholen. 

Ook het rapport van de WRR getuigt van 

inzicht in het reële onderwijs. Het uitgebreide 

eigen veldonderzoek, naast de weging van 

veel, meestal Amerikaanse literatuur, ligt daar 

aan ten grondslag. Maar de betrokkenheid die 

uit het rapport spreekt, moet evenzeer een rol 

hebben gespeeld. Een maand voor de publica-

tie sprak Schoolbestuur met Pieter Winsemius, 

de trekker van het advies. Hij geeft in het 

interview blijk van een ruim inlevingsvermo-

gen1. Het rapport gaat over de schooluitval van 

‘overbelaste’ jongeren, maar zijn draagwijdte is 

groter; de analyse van de logica’s heeft beteke-

nis voor al het onderwijs. De raad schetst een 

model waarmee meer ruimte gemaakt kan wor-

den voor de vraag- en de frontlijnlogica. Het 

gaat de rapporteurs overigens niet om de ene 

logica boven de andere te stellen. Elke logica 

heeft zijn bestaansgronden. Ze bestaan naast 

en door elkaar. Aandacht hiervoor leidt tot een 

beter begrip van de werkelijkheid dan het idee 

dat besturen draait om rationele oplossingen 

van problemen. 

Maatschap 
De WRR heeft gezocht naar een manier om 

‘samen en tegen te binden’. Samenbinden 

begint bij de verbondenheid van docenten met 

hun leerlingen. Mentoraat en kernteams zijn 

hiervoor de bedding. In deze teams houden 

ook de leraren elkaar vast. Maar samenbinden 

is niet voldoende, ook ‘tegenbinding’ is nodig. 

Dat laatste is gericht op de langere termijn, ze 

is bedoeld om de leraar scherp te houden. De 

vormgeving hiervan zijn bevoegdheden en ver-

antwoordelijkheden. Ruimte hebben (of krijgen) 

gaat samen met aanspraken op resultaten.

Het team bouwt op een gedeeld inhoude-

lijk doel; het is gericht op de leerling en op 

onderling vertrouwen. Het weet zich gesteund 

door de schoolleiding. “Het is een veeleisende 

samenwerkingsvorm waarbij niemand zoals in 

een klassieke hiërarchie achterover kan leunen”, 

aldus de raad. Het is frontlijnsturing: leraren 

met ruimte, maar ook ingebed. 
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De WRR noemt de eenheid een ‘maatschap’, 

maar niet in de juridische betekenis. Het gaat 

om het uitdrukken van georganiseerde verbon-

denheid. Andere aanduidingen zijn ook in om-

loop, ‘scharrelruimte’ bijvoorbeeld. Eerder sprak 

Schoolbestuur met de wetenschappers Annelies 

van Heijst en Kim Putters. Professionals hebben 

scharrelruimten nodig, vinden zij.2 3

We hebben nu het model, maar zijn we er 

dan? Zoals gezegd, belangrijk is een gedeeld 

inhoudelijk doel. Maar hoe kom je daartoe? 

Opnieuw de Vlaming Wilfried van Rompaey. 

Volgens hem zijn hogescholen vaag algemeen 

pluralistisch geworden. “Waar ze hun klanten 

een beetje bedienen, maar waar ze de eigenlijke 

katholieke identiteit van de school aan het 

parkeren zijn.” Hij spreekt over de situatie in 

Vlaanderen. 

Waarom dit citaat? Het is niet gemakkelijk 

doelen echt inhoudelijk te stellen. Dat vraagt 

namelijk om wezenlijke gesprekken, op alle ni-

veaus. Zoals we hebben gezien staan we voort-

durend bloot aan verleidingen om kleine targets 

te hebben, niet eigen doelen. Zo omzeilen we 

die – vaak moeizame – gesprekken.

Denk ook aan Good governance. Dit is een 

bestuurscode, maar versmald, gericht op kleine, 

algemeen aanvaarde, externe punten. De code 

bestaat uit handelingen, maar die zijn on-

voldoende om een bestuur te zijn dat inhou-

delijke doelen wil stellen. Een bestuur staat 

telkens voor een complexe afweging. Het moet 

aandacht hebben voor de intrinsieke, brede 

doelen van onderwijs, voor de eigen kleur en 

geschiedenis van de school, voor externe druk, 

politiek. Besturen is bedoeld om het goede 

te doen. De code biedt daartoe onvoldoende 

steun en heeft geen toekomst als hij ook niet 

verbonden wordt met deugdzaam bestuur, met 

de (kardinale) deugden prudentie, rechtvaardig-

heid, gematigdheid en standvastigheid. Deug-

den zijn houdingen waarvoor oefening nodig 

is, en goede voorbeelden. Om verleidingen te 

weerstaan. Een prudente bestuurder neemt waar 

met al zijn vermogens, telkens weer. Daarna pas 

oordeelt hij over middelen en doelen.  ■

1   www.bondkbvo.nl/winsemius

2   www.bondkbvo.nl/vanheijst 

3   www.bondkbvo.nl/putters

Telkens weer  
en met al je  
vermogens

een andere verleiding. Maar Wilfried van Rom-

paey, voorzitter van het verbond van Vlaamse 

katholieke hogescholen, zegt: “Het is de illusie 

dat eigenlijk alles mogelijk is als de omgeving 

maar juist is.” Hogescholen kunnen veel,  

maar hij bedoeld te zeggen dat zij uiteindelijk 

afhankelijk zijn van de inzet van hun studen-

ten. 

O v e r  h e t  b e s t u r e n  v a n  s c h o l e n

Nico Dullemans

‘School, maak het verschil!’ Dit is de 

pronte titel van een nieuwe publicatie van 

de onderwijsinspectie. Ze blijkt een oproep 

te zijn het verschil te maken op het gebied 

van rekenen en taal. Hoe doet onze school 

het op deze twee gebieden ten opzichte van 

andere scholen? Daar zou het verschil 

om moeten draaien. Het lijkt een aansporing 

om schoolbeleid te verengen. 

Wat doe je dan als schoolbestuur?
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“De Rabobank is uit ellende voortgekomen”, 

zegt Bert Mertens, “Grondlegger Raiffeisen 

vond dat als mensen geen toegang hadden 

tot kredietverlening ze het initiatief in eigen 

hand moesten nemen. Door samenwerking met 

elkaar kom je verder. Dat idee is nog steeds 

leidend. Continuïteit, het klantenbelang, het 

ontwikkelen van vertrouwen, allemaal lange 

termijn doelstellingen, zijn meer gebaat met 

samenwerking dan het streven naar maximale 

winst, wat een korte termijndoelstelling is. Wij 

reserveren winsten om tegenslagen te kunnen 

opvangen en klanten niet in de kou te hoeven 

laten staan. Onze hoofddoelstelling is niet 

maximale winst maken, maar het ondersteunen 

van onze klanten. Het bankbedrijf is daarvoor 

een vehikel. Dat vehikel moet goed draaien, 

volgens bepaalde professionele normen, maar 

is niet leidend. Samenwerken en delen zijn de 

fundamenten van onze organisatie. Die komen 

voort uit het christelijk-sociaal denken dat ten 

grondslag ligt aan de Rabobank.”

Gemeenschap
Bert Mertens is al meer dan dertig jaar verbon-

den aan de Rabobank. Hij is directeur coöpera-

tie en bestuur, “de mooiste post”, zegt hij zelf, 

“omdat ik voel dat ik in deze functie waak over 

hart en ziel van de organisatie”. Hij is onder 

andere verantwoordelijk voor het onderhoud 

van het fundament van de Rabobank: de 

coöperatiegedachte. Belangrijk in dat verband 

is bijvoorbeeld na te denken over ledenbetrok-

kenheid en beleidsvorming. Bij de Rabobank 

bepalen immers de 1,7 miljoen leden via de 

lokale banken het beleid.

Mertens groeide op in een gemengd boerenbe-

drijf in Midden-Limburg en zocht als afge-

studeerd econoom naar een werkplek die hij 

vanuit zijn opvoeding kende, een coöperatie 

of landbouworganisatie bijvoorbeeld. Het werd 

de Rabobank, ook een coöperatie en sterk ver-

bonden met die achtergrond. Een achtergrond 

waarin school, kerk, landbouworganisaties, de 

bank onderdeel waren van dezelfde gemeen-

schap. Die situatie bestaat niet meer, maar 

veel van dat gevoel vindt Mertens nog steeds 

terug bij de Rabobank, “Die gemeenschappen 

zijn vaak niet meer geografisch bepaald, maar 

de Rabobank ondersteunt of faciliteert ook op 

andere manieren bestaande gemeenschappen.”

Waar het mis ging
Volgens Mertens is de vertrouwenscrisis in de 

bankensector, maar ook daarbuiten, ontstaan 

door de nadruk die er in onze samenleving 

sinds de Industriële Revolutie heeft gelegen op 

welvaartscreatie. “Het welzijn van mensen is op 

de tweede plaats gekomen en de wetmatigheden 

van de productie hebben de overhand gekregen. 

Groter is beter dan kleiner, geconcentreerde 

macht levert meer voordeel op dan gedeelde 

macht. Mensen herkennen zich echter niet 

meer in de grootschaligheid die daarvan het 

gevolg is geweest. Die roept wantrouwen op. In 

productiebedrijven kan ik die ontwikkeling nog 

billijken, maar in sectoren als zorg en onderwijs 

zijn dezelfde wetmatigheden toegepast en is het 

fout gegaan. De bedrijfsvoering wordt leidend 

ten opzichte van de vraag waarom, waarvoor 

en voor wie iets is opgezet”.

Mertens zelf is lid van de Raad van Toezicht 

van een grote instelling voor mensen met een 

verstandelijke beperking. Hij stoort zich aan het 

feit wanneer in een vergadering productiecijfers 

op tafel komen en over de doelstelling, de mis-

sie niet meer gesproken wordt, in dit geval het 

welzijn van verstandelijk gehandicapten. “Hoe 

het met bewoners gaat en hoe de omgeving dat 

beleeft, zou het referentiekader moeten zijn en 

niet primair of de productie gehaald wordt. Dat 

is een randvoorwaarde.” In Mertens’ opvat-

ting heeft een lid van de Raad van Toezicht 

de rol van maatschappelijk klankbord. Hij 

vertegenwoordigt de gemeenschap rond de 

zorgorganisatie of de school. Het betekent wel 

dat die organisatie niet te groot moet worden, 

anders wordt de afstand tussen gemeenschap 

en organisatie te groot. In dat kader prijst 

Mertens het Rabobank-model, waar de lokale 

banken een eigen bestuur en leden hebben 

die het beleid bepalen, “Natuurlijk kunnen de 

eenheden samenwerken of een koepel vormen, 

om bijvoorbeeld samen in te kopen, maar van 

belang is dat de wijze van omgang met klanten 

niet op dat niveau wordt bepaald, maar binnen 

de kleinere gemeenschap.”

Het wezen van de Rabobank
Behalve haar bijzondere structuur wordt de 

Rabobank ook gekenmerkt door een andere 

benaderingswijze van haar klanten. Naast de 

bediening van de klanten, zoals iedere bank, 

heeft de Rabobank de belangenbehartiging ‘in de 

gemeenschap van klanten’ als doelstelling. Mer-

tens: “Een lokale bank investeert ook altijd in 

de omgeving van de klanten vanuit de gedachte 

dat die net zo belangrijk is als de rechtstreekse 

dienst. Een deel van de winst wordt gereserveerd 

voor dit coöperatief dividend. Daarmee heeft de 

foto Peter Strelitskis
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bank sterke wortels in de samenleving. Niet ie-

dere klant is overigens ook lid van de Rabobank. 

Het gaat om klanten die zelf betekenis hechten 

aan de coöperatieve gedachte van de Rabobank 

of klanten die actief uitgenodigd worden om 

lid te worden omdat ze een hechte klantrelatie 

met de Rabobank hebben, dat wil zeggen drie of 

meer producten afnemen.”

De lokale banken zijn zelfstandig, maar 

betrachten wel onderlinge solidariteit, dat wil 

zeggen dat wanneer één bank onderuit dreigt te 

gaan, de anderen te hulp schieten, de zoge-

naamde kruislingse garantieregeling. Het heeft 

de Rabobank wereldwijd sterk gemaakt.

Voor medewerkers geldt dat zij bij binnenkomst 

altijd kennis maken met de achtergrond en 

basale waarden van de Rabobank middels con-

ferenties of workshops. “We hebben wel eens 

de discussie gehad of je als Rabobankmede-

werker coöperatieve genen moet hebben of dat 

die te trainen zijn. Je moet in ieder geval een 

oriëntatie op mensen hebben. Ik denk dat de 

Rabobank als organisatie nauw aansluit bij het 

dagelijkse leven van klanten en medewerkers 

en wat zij als belangrijk ervaren. Je hoeft hier 

niet met je ellebogen te werken om omhoog te 

komen”, vertelt Mertens. Hij wijst er ook op dat 

de Rabobank het sterkst is in het midden- en 

kleinbedrijf en in de verstrekking van hypo-

theken. In beide gevallen is vertrouwen tussen 

mensen cruciaal om zaken te doen. Bij grote 

bedrijven met ingewikkelde structuren is het 

vertrouwen volgens Mertens meer gerelateerd 

aan de specialistische kennis.

Bestaansrecht
Overigens heeft de Rabobank jaren geleden 

voor de vraag gestaan of haar structuur nog 

toekomstbestendig was. Daarvoor waren drie 

redenen. De oorspronkelijke doelstelling dat 

financiële diensten breed toegankelijk zijn, was 

bereikt. Ten tweede stroomden veel mede-

werkers van andere banken binnen die zich 

afvroegen of de besluitvormingsstructuur wel 

paste bij een bankwereld die steeds complexer 

werd. Als derde was de vraag aan de orde of 

expansie vanuit de eigen vermogenspositie wel 

haalbaar was, de Rabobank kan immers geen 

aandelen uitgeven. Over deze vragen is sterk 

gediscussieerd, maar de conclusie was dat het 

coöperatieve model gehandhaafd moest blijven. 

Mertens: “De belangrijkste reden daarvoor was 

dat er groot verzet zou zijn tegen een topdown 

structuur en dat leden geen invloed meer 

zouden kunnen uitoefenen op het beleid. De 

tweede reden was dat de Rabobank een mooi 

alternatief is voor al die andere banken. In 

onze statuten staat niet dat we winst moeten 

maken, wel dat we ons moeten richten op het 

klantenbelang. Als dat je vertrekpunt is kies 

je anders dan als een NV. We zouden dus geen 

toegevoegde waarde meer hebben. Vervolgens 

hebben we wel bekeken hoe de coöperatie nog 

beter zou kunnen werken, hoe we leden nog be-

ter bij de organisatie zouden kunnen betrekken. 

Daar zijn we nog steeds mee bezig.”

Besturen
Mertens is ervan overtuigd dat het denken en 

wezen van de Rabobank goed aansluiten bij 

een tijd waarin het weer belangrijk wordt dat 

mensen zich kunnen herkennen in organisa-

ties en waarin samenwerken en delen weer 

betekenis krijgen. Daar hoort ook een type 

leidinggevende bij die sterk gericht is op de 

ander, op de ander let. “Als bestuurder moet je 

anderen ook weten te inspireren voor de missie 

van de organisatie. Ik zie in veel organisaties 

dat bestuurders sterk in een toezichthoudende, 

controlerende rol gaan zitten. Dan worden 

procedures leidend en niet het vertrouwen. 

Dat we zo met elkaar moeten omgaan vind 

ik een verarming. Soms is het ook een gebrek 

aan visie. Het leidt er ook toe dat je toezicht 

op toezicht moet stapelen. Veel belangrijker 

is dat je de goede mensen hebt. Het onderwijs 

is daar lang leidend in geweest. Daar kwamen 

goede leiders, bestuurders vandaan. Dat is thans 

helaas minder het geval. Ik hoop dat dat weer 

meer de aandacht krijgt en de maatschappelijke 

appreciatie van het onderwijs daardoor ook 

weer toeneemt.”  ■

De Rabobank is uit ellende voortgekomen
Gerrit-Jan Meulenbeld

Van het tumult van de kredietcrisis lijkt één bank geen last te hebben: de Rabobank. 

De bank blijft een baken van vertrouwen in een verder onstuimige omgeving. Waarom? 

De bank heeft niet alleen de korte termijn op het oog. Niet maximale winst maken staat voorop, 

maar het klantenbelang en de continuïteit. En omdat de bank geen aandeelhouders, 

maar leden heeft, voelt ze de druk van dividenduitkering niet. De bank heeft een bijzondere 

structuur waarin de zelfstandige lokale banken samenwerken in een organisatie. 

Een structuur die opnieuw zijn kracht bewijst. 



12

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2009 |

13

Schoolbestuur | nummer 2 | maart 2009 |

foto Moniek Wegdam

TH
EM

A
-I

N
TE

R
V

EI
W

Van Horssen refereert aan de recente omkoop-

schandalen in onder andere Limburg. Die lijken 

te bewijzen dat de overheid gelijk heeft door 

scherp in te zetten op de scheiding van toezicht 

en bestuur en het toezicht verantwoordelijk te 

houden voor het gedrag van de bestuurders. 

Daarom is het enerzijds van belang dat toe-

zichthouders heel goed weten waar de organi-

satie mee bezig is en anderzijds dat het bekend 

is wat zij moeten weten om te zorgen dàt het 

niet verkeerd gaat. Van Horssen: “Ik dacht 

aanvankelijk ‘waar is dat allemaal voor nodig?’. 

Maar nadat we er dieper in zijn gedoken en 

we ook eventuele risico’s met elkaar hebben 

besproken ben ik nu van mening dat het wel 

degelijk een nuttig effect heeft.” 

In welke zin? 

“Omdat ik denk dat het goed is om bestuur en 

toezicht te scheiden in je organisatie. Je moet 

ook de verantwoordelijkheid durven nemen om 

het te regelen en het vervolgens ook doen. We 

hebben ons als bestuur van MosaLira voorge-

nomen om op afstand te werken en te handelen 

vanuit de gedachte als ware het een Raad van 

Toezicht. In dat ontwikkelingsproces reflecteren 

we op ieders gedrag en kijken we of we klaar 

zijn als het moment daar is. Intussen rijst de 

vraag: wie houdt nu toezicht op dat toezicht-

houdende bestuur? Die vraag is nog niet echt 

beantwoord. Dat toezicht zit in de organisatie 

verankerd. In het bestuur, waar het beleid wordt 

vastgesteld en bij degene die verantwoordelijk 

is voor de voorbereiding en vormgeving van 

dat beleid, de algemeen directeur samen met de 

mensen in de organisatie.” 

Van Horssen: “Je verantwoordelijk voelen heeft 

alles te maken met hoe en waarom je het doet. 

Cruciaal voor mij is dat je dat doet vanuit een 

kernachtige visie, kort en krachtig, makkelijk 

om te onthouden. Het moet wel over iets echts 

gaan en dat echte wil ik kunnen blijven toetsen. 

Dat is het kernproces van de stichting: het ver-

zorgen van onderwijs voor heel veel kinderen. 

Ik heb daar een heel eenvoudig regeltje voor. Ik 

vraag met alles wat ik doe: heeft dit te maken 

met het kernproces van onze stichting? Als ik 

die vraag niet meer kan beantwoorden, is het 

tijd om stil te staan en na te denken, want het 

kan soms gebeuren dat je te vlug nee zegt. Kan 

ik het op een of andere manier herleiden tot 

een toegevoegde waarde voor het kernproces? 

In dit geval, het geven van dit interview, was 

het makkelijk. Het is goed om te oefenen in 

het afstand nemen van en het reflecteren op 

je gedrag. Het is dan van belang na te denken 

over wat we hiermee willen, waarom we dat 

willen en hoe we dat op de meest doeltreffende 

manier denken te doen. En op dat moment 

komt de rol van het toezicht om de hoek kijken. 

Het zo te doen dat je altijd met een rechte rug 

tegen iedereen kan zeggen: het is goed. Als ik ‘s 

avonds of ‘s morgens voor de spiegel sta en ik 

kan zeggen ‘het is goed’. Is er een schuldvraag 

dan is dat degene die in de spiegel zit. Dat is 

voor mij de cyclus van het overdenken. Maar 

ook eigenaar worden van datgene wat je doet, 

waarom, voor wie, voor wat, met welk doel en 

met welke middelen kan ik die cyclus stap voor 

stap aflopen. Dat is mijn denkwijze en soms 

gaat dat over iets heel groots, maar soms over 

iets heel kleins.”

Enkele jaren geleden is MosaLira opnieuw be-

gonnen met het beschrijven van de visie. Eerst 

is er met heel veel groepen in de organisatie, 

maar ook met mensen van buiten gekeken naar 

de vraag: ‘wat zijn we aan het doen en zijn dat 

de goede dingen?’ Er zijn toen interessante ont-

dekkingen gedaan. De scholen kenmerkten zich 

door een veelheid van veranderonderwerpen. 

Daarnaast is geconstateerd dat binnen MosaLira 

het professioneel feedback geven aan elkaar op 

het kernproces volstrekt verloren was gegaan, 

omdat iedereen zich gek liet maken door alles 

wat vooral buiten de school wordt bepaald. De 

gedachte was: ‘Op die manier bezig zijn kan 

nooit goed gaan werken; voor ieder persoonlijk 

niet, in de klas niet en dus ook in de stichting 

niet’. 

MosaLira wist de visie uiteindelijk terug te 

brengen tot twee kernpunten. Het eerste is dat 

scholen beter dan tot nu toe verbonden moeten 

zijn met de omgeving. Dat is niet nader gedefi-

nieerd, omdat het voor iedereen verschillend is. 

Het is een globaal doel, waarbij de interne focus 

wordt geruild voor de externe. Het hele onder-

wijs heeft veel te lang aan navelstaren gedaan, 

aldus Van Horssen. Het tweede is dat wat nu 

voor kinderen wordt gedaan in 2011 beter moet 

zijn. Kinderen moeten dan beter in de ‘markt’ 

gezet kunnen worden. Met markt wordt alles 

bedoeld, waardoor kinderen meer toekomst-

Laat alle bloemen bloeien, 
als er maar  
ontmoeting plaatsvindt
Rob Pinkse

bestendig zullen zijn. Het zijn twee dingen die 

iedereen goed kan onthouden.

Van Horssen: “Die twee punten sturen ons. 

In alles wat we doen zijn die twee punten 

voelbaar. Natuurlijk gieten we ze steeds in een 

ander jasje. We hebben ze ook uiteen laten val-

len in zes speerpunten van beleid. Dat is onze 

kapstok en daaraan is alles opgehangen. Het is 

het begin van een proces. Vergelijk het maar 

met op vakantie gaan. Dan moet je van tevoren 

ook niet precies bedenken waar de route je 

allemaal brengt. Als je dat precies bedenkt, dan 

perk je jezelf zo in en geef je jezelf geen ruimte 

voor het creatieve proces. Dit is cruciaal, vooral 

om te laten zien hoe je de eenvoud der dingen 

iedere keer opnieuw vorm kunt geven.”

Dat vraagt heel veel van de mensen die er uitvoe-

ring aan moeten geven? Dat zal niet gemakkelijk 

zijn. Hoe doe je dat als bestuur?

Van Horssen beaamt dat. “Eerst is goed vast-

gelegd wat we willen en wat dat betekent. 

Dan verwachten we bijvoorbeeld ook dat 

medewerkers niet meer zeggen: ‘Wat kan de 

school voor mij doen?’, maar dat ze zeggen: 

‘Wat kan ik voor de school doen?’ We hebben 

dat tot de grondslag van ons personeelsbeleid 

gemaakt. Medewerkers moeten voortdurend 

nadenken over wat hun bijdrage is aan de 

organisatie en hoe ze die kunnen verbeteren. 

De begeleiding krijgt op twee manieren vorm. 

Op de eerste plaats door voorbeeldgedrag te 

stimuleren. Iedereen hoort als professional in 

dit proces te staan en moet dus weten waar hij 

in het proces staat, als leerkracht, als directeur 

en als bestuurder. Dat professioneel handelen 

wordt van iedereen verwacht en moet groeien 

in kwaliteit. Dat kan door te benoemen welke 

stappen je daarin moet zetten. Die zijn be-

schreven in de IPB-cyclus. Daarnaast wordt het 

mogelijk gemaakt om elkaar als professional 

te ont-moeten. Men is de afgelopen jaren dat 

woordje ‘ont’ vergeten. Het begrip ‘moeten’ is 

er heel erg ingeslopen. Daar moeten we mee 

stoppen. Professionals praten met elkaar in een 

ont-moeting”.

In de IPB-cyclus wordt het gesprek op leer-

krachtniveau gefaciliteerd. Iedere leidinggeven-

de gaat volgens een bepaald ritme in gesprek 

met zijn of haar personeel. Voor alle leerkrach-

ten wordt de ‘tour de MosaLira’ georganiseerd. 

Het lijkt erop alsof de overheid onder andere met de nieuwe onderwijswetgeving meer grip wil krijgen op het onderwijs en daarmee haar wantrouwen 

uitspreekt richting schoolbesturen. Pieternel van Horssen, algemeen directeur van Stichting MosaLira, een schoolbestuur in Maastricht met 21 scholen 

(bo-sbo-so), herkent dat voor een deel. Ze vindt dat het invoeren van de wet als het gaat om intern toezicht een hele goede beweging is.
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Theo Joosten

Er is zonder meer een relatie 

tussen vraag en antwoord. 

Ook zijn soorten vragen te 

onderscheiden. Meegaan in 

een bepaalde vraagstelling 

kan leiden tot een bepaald 

antwoord. Het kan nuttig 

zijn bij de vraag zelf stil te 

staan. Maar geen vraag wordt 

gesteld zonder een achterlig-

gende opvatting of verwachting.

Ik moest hieraan denken tijdens een inleiding waarin voortdu-

rend de vraag werd gesteld: wat is kwaliteit? Wat is de kwaliteit 

van het onderwijs? Het antwoord op die vraag werd overigens 

niet gegeven. Dat is moeilijk. Misschien vooral door de vraag zo 

te stellen. De vraag ‘wat is…?’ is een redelijk afstandelijke vraag; 

een vraag met de veronderstelling naar een objectief antwoord. 

“Als we nu maar even goed nadenken, jongens en meisjes, dan 

weten we het antwoord wel”, hoor je de leraar zeggen. De idee 

dat iemand of een instantie (wie?) HET antwoord op DE vraag 

‘wat is kwaliteit?’ kan geven, is een verkeerde verwachting. Het 

veronderstelt een autoriteit buiten mij als vragensteller die dat 

antwoord zal geven. 

Volgens mij komen we verder als we de vraag stellen ‘wat 

vinden wij goed onderwijs?’,misschien nog beter ‘wat vind jij 

goed onderwijs?’ Dan wordt de vraag direct aan jou gericht 

en het antwoord ook van jou of een onderwijsorganisatie 

verwacht(overbodig). Bovendien wordt met de vraag naar GOED 

onderwijs ook duidelijk dat daarover verschillende opvattingen 

bestaan. Vanzelfsprekend behoren in een bestuur en school 

daarover gemeenschappelijke ideeën te worden ontwikkeld. 

Ook zouden we nog stil kunnen staan bij ‘van wie verwachten 

we antwoorden?’ In elk geval van besturen en scholen, want zij 

zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs (WPO 

art.10). Behoort de overheid hier ook toe? In toenemende mate 

denkt ze van wel. Dat is een enorme verschuiving in de relatie 

tussen overheid en schoolbesturen/scholen. Vóór de invoering 

van het basisonderwijs kenden we zgn. lege onderwijswet-

ten. Daarin stond alleen vermeld dat er rekenen, taal, lezen en 

schrijven etc. moest worden gegeven. Verder was inhoudelijk 

niets voorgeschreven. Vergelijk dat eens met nu: kerndoelen, 

toezichtkader, referentieniveaus en als nieuwste ontwikkeling 

minimale leerresultaten als bekostigingsvoorwaarde. 

Het is de vraag of deze ingrepen in het onderwijs en zeker in het 

bijzonder onderwijs wenselijk en zelfs mogelijk zijn in ons stel-

sel. Laten wij toe dat een ander zich zo indringend bezighoudt 

met onze verantwoordelijkheid voor goed onderwijs?  ■

Kwaliteitsvragen
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Theo Joosten is voorzitter van de Bond KBO

Alle leerkrachten worden minimaal twee keer per 

jaar in de gelegenheid gesteld om elkaars scholen te 

bezoeken, kennis te nemen van elkaar en te genieten 

van wat een ander doet. Dat zijn directe ontmoetingen 

tussen leerkrachten. Daarnaast kan iedere leerkracht 

gefaciliteerd worden om minimaal één andere school 

te bezoeken onder werktijd.

 

En hoe gaat dat ‘ont-moeten’ tussen de leerkrachten en 

de kinderen? 

Van Horssen: “Dat is interessant. Dat proberen wij 

iedere keer na te gaan, niet zozeer lineair maar veel 

meer cyclisch en organisch. Dat is het gesprek met 

de kinderen en dat wordt iedere dag opnieuw op heel 

veel manieren ingevuld. Wij hebben daarvan gezegd: 

‘laat alle bloemen bloeien als de ‘ont-moeting’ maar 

plaatsvindt’. De directe interactie leerkracht – kind is 

bij ons goud waard. 

Een voorbeeld van de ontmoeting is het Nieuwjaars-

feest, dat op 7 januari op alle scholen is gevierd. ‘s 

Morgens brachten alle kinderen een Nieuwjaarsdronk 

uit met elkaar. Maar in al die klassen waren ook gas-

ten van buiten in het kader van het ontmoeten en de 

gerichtheid op de omgeving. Dat is een enorm succes 

geworden en de kracht was dat het overal tegelijker-

tijd gebeurde. In de evaluatie werd gezegd: ‘waarom 

doen we dit niet vaker?’ En daarmee was het doel 

bereikt. Nu is ervaren dat het leuk is om te doen en nu 

willen de scholen het vaker doen.” 

Welke rol speelt vertrouwen in dat hele proces? 

Van Horssen: “Als je het vertrouwen als leerkracht 

niet hebt dat kinderen dingen zelf aankunnen, dan 

werkt die ontmoeting ook niet, want dan krijg je toch 

weer het moeten. En dat geldt op alle niveaus. Ver-

trouwen speelt altijd en overal. En je neemt misschien 

het meest scherp waar wat vertrouwen werkelijk is op 

het moment dat het weg is. Sommige mensen vertalen 

het begrip vertrouwen alsof je elkaar niet meer zou 

hoeven te controleren. Er is alleen vertrouwen als je 

altijd kunt uitleggen dàt je kunt vertrouwen en dat is 

eigenlijk een verantwoording. De ‘v’ en de ‘v’ horen 

bij elkaar: vertrouwen is onlosmakelijk verbonden 

met verantwoorden. Vertrouwen heeft nog iets an-

ders in zich en dat zie je ook op ieder niveau terug. 

Vertrouwen heeft ook nodig dat je ruimte voelt om 

als het ware een fout te mogen maken. Dat noem ik 

verbinding. Als een kind niet durft te vallen zal het 

nooit leren lopen. Vertrouwen voel ik het meest als 

ik met de natuur verbonden ben. Het is daarom zo 

prettig dat je mij de kans geeft om deze ontmoeting al 

wandelend te beleven.”  ■

Nico Dullemans

Theo Joosten, voorzitter van de Bond KBO, 

roept schoolbesturen op in jaarverslagen vooral 

het eigen verhaal over onderwijs te vertellen. 

Pas dan zullen ouders er kennis van willen 

nemen. Dat de NKO het initiatief heeft genomen 

tot een jaarlijkse prijsvraag voor het meest 

oudervriendelijke jaarverslag, mogen we als een 

belangrijke stimulans voor zijn opvatting zien. 

VERVOLG VAN PAGINA 13

Yvonne raaijmakers, voorzitter College van Bestuur en James Hendriks Staflid Financiën 

van Stichting Primair Onderwijs venray

Aan hem was gevraagd de prijzen uit te reiken 

op een feestelijke bijeenkomst begin februari in 

Den Haag. 

De NKO, de Nederlandse Katholieke vereniging 

van Ouders, wil de dialoog tussen school en 

ouders stimuleren, maar kan het jaarverslag 

daartoe een middel zijn? Niet als je het vooral 

gebruikt om je te verantwoorden. Ouders 

(en ook de instanties in de omgeving van de 

school) zijn minder geïnteresseerd in cijfers. Zij 

willen vooral ‘het levende verhaal’ achter de 

getallen. Wat is aan dat verhaal, die missie, het 

afgelopen jaar gedaan? Vertel dat, ongeposeerd. 

En toegankelijk natuurlijk. 

Koos Vos, verbonden aan de NIVRA, de orga-

nisatie van registeraccountants, leidde de jury 

die door de NKO is ingesteld. De andere leden 

waren Erwin Buitelaar, werkzaam voor Ernst 

& Young Accountants, en Jan Klomp, adviseur 

van de NKO. 

De tien inzendingen die zij ontvingen, verschil-

den nogal. Omvang, inhoud, uitvoering: de 

besturen hadden zo hun eigen keuzen gemaakt. 

Natuurlijk gelden er enkele wettelijke voor-

schriften voor het jaarverslag (dat ook aan de 

overheid wordt voorgelegd), maar de jury heeft 

ook gelet op de zogenoemde niet-verplichte 

onderdelen. Vooral op die plaatsen kan het 

schoolbestuur ‘kleur bekennen’. Vooral daar 

kan verteld worden hoe de school is gevaren. 

Ligt zij nog op koers? Is er bijgestuurd? Zijn er 

reparaties verricht?

Zes besturen werden door de jury genomineerd, 

uit het primair onderwijs waren dat Focus 

(Sittard e.o.), Panta Rhei (Leiden), Movare 

(Westelijke Mijnstreek), de Stichting Primair 

Onderwijs (Venray) en Veldvest (Veldhoven) 

en uit het voortgezet onderwijs de Stichting 

Carmelcollege. Het jaarverslag van het bestuur 

uit Venray werd bekroond met de eerste prijs, 

een geldbedrag. Bestuurder Yvonne Raaijma-

kers nam de prijs in ontvangst. De extra prijs, 

onmisbaar in een faire competitie, is uitgereikt 

aan Romain Rijk, bestuursvoorzitter van het 

Carmelcollege.  ■

De NKO gaat door met de prijsvraag.  

Neem contact op voor de nieuwe ronde met 

Martin van Rooyen via rooyenm@nko.nl 
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Naast kennisontwikkeling hebben scholen een 

belangrijke taak in de vorming van leerlingen. Deze 

kwaliteitseis vinden wij niet terug in het nieuwe 

toezichtkader. Is daarmee uw kwaliteitsoordeel 

over een school wel compleet? Kan er bij nieuw 

toezicht voldoende rekening gehouden worden met 

leerlingen met problemen, handicaps of achter-

standen? Dit zijn immers leerlingen die vaak een 

grillige weg door het onderwijs maken.

Met de gegevens die we nu hebben kunnen we 

een goede inschatting maken hoe het met het 

geheel van de leerlingenpopulatie op een school 

gaat. Om nog beter de toegevoegde waarde 

van een school te meten, zou het helpen om 

preciezer te weten met welk niveau leerlingen 

het voortgezet onderwijs binnenkomen en hoe 

succesvol ze zijn op de volgende school. We 

kunnen dan leerlingen volgen in hun onder-

wijsloopbaan. Dat is belangrijker dan naar 

een paar momenten kijken. Nu kennen we 

alleen het advies waarmee leerlingen vanuit 

het primair onderwijs het voortgezet onderwijs 

binnenkomen. Als het persoonsgebonden num-

mer in het po is ingevoerd, weten we ook met 

welke eindtoetsresultaten leerlingen instromen. 

Referentieniveaus kunnen daar een aanvulling 

op zijn. 

Verschillen in leerlingenpopulatie maken dat de 

problematiek aantoonbaar groter kan zijn op 

een school dan het gemiddelde en daar houden 

wij rekening mee. Een school kan kiezen om 

leerlingen er een jaartje langer over te laten 

doen. Dat mag, maar we moeten dan wel zien 

tot welke resultaten dat leidt, dat leerlingen dan 

daadwerkelijk hun diploma halen. Je moet als 

school de capaciteiten en mogelijkheden van je 

leerlingen goed kunnen duiden. Als een school 

achterblijft op de te verwachten opbrengsten 

dan vragen wij de school wat een mogelijke 

verklaring is. Komen er veel leerlingen uit een 

armoedecumulatiegebied bijvoorbeeld? Zijn 

ze geïndiceerd en krijgen ze een aangepaste 

leerweg aangeboden?

Wij passen ons aan de ontwikkelingen aan. Een 

goed voorbeeld is de vrijheid die wij willen ge-

ven bij de inrichting van het onderwijs bij het 

experiment vmbo/mbo niveau 2 waar leerlin-

gen zonder diploma van het vmbo doorstromen 

naar mbo om daar aan het eind een starkwali-

ficatie te behalen. Wij rekenen de vmbo-school 

er dan niet op af dat die leerlingen zonder 

diploma het voortgezet onderwijs verlaten.

Hoe gaat de inspectie nieuw toezicht toepassen?

Het zelfstandig naamwoord vertrouwen heeft 

bij de inspectie een belangrijke plaats gekregen, 

het heeft het adjectief ‘verdiend’ erbij gekre-

gen. Een bestuur kan op basis van verant-

woordingsgegevens een jaar het vertrouwen 

Verticaal toezicht op de 
toegevoegde waarde

E E N  I N T E R V I E W  O V E R  N I E U W  I N S P E C T I E TO E Z I C H T,  V E R T R O U W E N ,  G E E N  N O O D Z A A K  TOT 
C O N T R O L E  O P  V O R M I N G  E N  WA A R O M  E N G E L A N D  V E R G E L I J K B A A R  I S .

Freek Pardoel en Ilona Wielinga

De coördinerend inspecteur voor het voortgezet onderwijs Jan Rijkers spreekt makkelijk en weet elke lastige vraag moeiteloos vanuit 

de inspectieoptiek te beantwoorden. In het rustig, aan de rand van Utrecht gelegen kantoor van de Onderwijsinspectie heeft hij aan enkele zinnen 

genoeg om in een uur het nieuwe toezicht uiteen te zetten en te beargumenteren waarom dit toezicht bijdraagt aan het 

wederzijds vertrouwen tussen overheid en onderwijs. Ooit was Jan Rijkers leraar en schoolleider, daarna inspecteur in het primair onderwijs. 

Tot zijn huidige coördinerende functie behoren thematische projecten over de kwaliteit van het onderwijs. 
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foto Sijmen Hendriks/HH

18 februari 2009

Geachte mevrouw roeters,

Onlangs heeft de vO-raad een onderzoek laten uitvoeren naar de betrouwbaarheid 

van het onderbouwrendement, zoals dat wordt gebruikt in het waarderingskader van 

de inspectie. De bevindingen van dit onderzoek vindt u bijgevoegd.

Wij kunnen niet anders concluderen dan dat het onderbouwrendement dermate 

onbetrouwbaar is, dat het onwenselijk en onbillijk is scholen hierop af te rekenen. Het 

onderbouwrendement is een van de vier primaire indicatoren om het toezichtarran-

gement van de inspectie op te baseren. Wij hechten er dan ook bijzonder aan dat al 

deze indicatoren recht doen aan de daadwerkelijke situatie op de scholen. Het belang 

van de betrouwbaarheid is in de afgelopen jaren in allerlei vormen door individuele 

scholen en (rechtsvoorgangers van) de vO-raad onder de aandacht van de inspectie 

gebracht. Tot op heden zonder zichtbaar resultaat. De reactie van de inspectie blijft 

beperkt tot “we hebben niets beters, dus we zullen het hier mee moeten doen”. Wel 

horen we over allerlei onderzoeken en verkenningen, maar deze worden niet mee-

genomen in het nieuwe waarderingskader, dat per 1 augustus 2009 moet ingaan. 

Dat betekent dat scholen wederom worden geconfronteerd met een onbetrouwbare 

indicator.

(…)

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Slagter

voorzitter vO-raad

(Door Schoolbestuur ingekorte versie van de brief)

VO-raad: Inspectie meet onze kwaliteit onjuist
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Dick Wijte

Te veel geleend – vooral door bedrijven, huishoudens 

en een aantal staten. Dat is de les die wij moe-

ten trekken uit de wereldwijde economische crisis. 

Schulden maken was goed voor de economie, zo leek 

het. Maximale leverage was lange tijd het vliegwiel. 

Tegenover schuld stond steeds minder eigen vermogen, 

of helemaal geen vermogen. Volgens de banken kon het 

allemaal: keurige econometrische modellen bewezen 

het. 

Hoe bedenk je het? Dit is wijsheid achteraf, want niemand heeft deze crisis zien aanko-

men. Of toch wel?

Giulio Tremonti, de Italiaanse minister van Financiën, wees onlangs op een artikel uit 

1985, dat afkomstig is van Joseph Ratzinger, de huidige paus. Bijna vijfentwintig jaar 

geleden voorspelde hij dat een ongedisciplineerde economie als gevolg van haar eigen 

regels uit elkaar zou spatten. Vermoedelijk is in die tijd deze voorstelling afgedaan als 

wereldvreemd, nu trekt ze de aandacht. Als sappig detail of als wijs inzicht? 

Discipline is een deugd. Ze is verbonden met de grote, meer dragende deugden: 

prudentie, rechtvaardigheid, gematigdheid en standvastigheid. Deugden zijn geen 

protocollen, maar moeten worden geoefend. Moraaltheoloog Frans Vosman: “Je wordt 

prudent door telkens weer de cyclus aan te gaan van waarnemen met alle vermogens, 

oordelen ten aanzien van middelen en doelen, beslissen, doen en leren van wat je deed 

en soms ook heel erg fout hebt gedaan.” Telkens 

weer en met al je vermogens, dat lijkt de kern te 

zijn. 

Bos staat dezer dagen in het oog van de storm. 

Banken, sociale partners: zij weten hem te vinden 

en houden hun hand op. Hoe ver mag hij gaan? 

Wat mij betreft zijn zijn grenzen in zicht. U herin-

nert zich ongetwijfeld de onderwijsbezuinigingen 

nog. Toen begin jaren tachtig besloten werd tot 

sanering van de overheidsfinanciën, heeft vooral 

het onderwijs het gelag moeten betalen, met alle 

gevolgen van dien.  Dat niet weer.

Begrotingsdiscipline lijkt een lastig obstakel 

nu gevraagd wordt acute economische nood te 

verlichten, maar ze is meer een teken van be-

schaving. Ze beschermt de zwakkere belangen, 

van onderwijs bijvoorbeeld, en daarmee de be-

langen van onze jeugd. Mogen we rekenen op 

de standvastigheid van deze minister? En van 

onszelf? Het zou van wijs inzicht getuigen als 

we in deze moeilijke tijden het onderwijs weten 

veilig te stellen. De jeugd heeft de toekomst!  ■

Bos’ discipline

Dick Wijte is voorzitter van de Bond KBvO

van de inspectie krijgen. Vervolgens moeten 

scholen tonen die vrijheid aan te kunnen. In dit 

cyclische denken van loslaten en aanhalen kan 

ik mij vinden. Hoe meer vrijheid des te meer 

verantwoordelijkheid en verantwoordings-

plicht er komt. Die plicht tot verantwoording 

verandert wel de wijze van controle, maar de 

wetgever heeft niet gezegd ‘dus nu schrappen 

we alle regels’. We maken het toezicht risicoge-

richt en concentreren ons op scholen waar we 

niet voldoende vertrouwen hebben in de kwa-

liteit. Goede horizontale verantwoording van 

beleid en opbrengsten maken vertrouwen in 

kwaliteit mogelijk. Een goede mogelijkheid van 

verantwoording afleggen is het project rond 

horizontale verantwoording van de VO-Raad 

‘Vensters voor verantwoording’. Wij ondersteu-

nen dit initiatief. Als je als scholen binnen de 

kaders van ‘Vensters’ werkt heeft dat aantrekke-

lijke kanten. Ten eerste helpt ‘Vensters’ scholen 

in het zich verantwoorden naar de omgeving. 

Een tweede voordeel is dat de VO-Raad ernaar 

streeft om de indicatoren te vullen vanuit een 

gestandaardiseerde aanpak. Bijvoorbeeld als 

je het element ‘tevredenheid van leerlingen 

en ouders’ kan invoeren als een vergelijkbaar 

instrument op alle scholen dan heb je verant-

woordingsgegevens en gegevens waarmee je 

kunt benchmarken. Als inspecteur zie ik nog 

een voordeel, nu zet ik mijn inspectiepet op, de 

school kan deze gegevens gebruiken voor het 

afleggen van verantwoording aan de inspectie. 

Want op het moment dat we onder andere uit 

die gegevens kunnen opmaken dat vertrouwen 

in de kwaliteit van het onderwijs op een school 

gerechtvaardigd is, als uit niets blijkt dat er 

voor de leerlingen risico’s zijn, kunnen wij 

ook uitspreken dat wij vertrouwen hebben in 

die school. Dan geven wij een arrangement af 

waarbij wij zeggen ‘gaat u vooral zo door’.

Een school kan zelf uitmaken op welke wijze zij 

verantwoording af wil leggen aan de inspectie. 

Niks op tegen, kijk maar naar het gebruik van 

de eindtoets Cito. Gebruik je die niet dan moet 

je aantonen hoe je op een andere manier de 

resultaten in beeld kunt brengen. Een toezicht-

kader moet een school de vrijheid geven om 

zijn eigen onderwijsconcept in te vullen. Een 

school die goede resultaten behaalt en waarvan 

er ook geen andere signalen zijn die aangeven 

dat er problemen zijn, krijgt te maken met 

minder toezicht. 

Hoe toetst u goed bestuur?

We maken jaarlijks een analyse waarbij we op-

brengstengegevens gebruiken (de resultaten van 

leerlingen), jaarverslagen en andere documen-

ten die bijvoorbeeld financiën aangaan. Tevens 

wordt er geïnventariseerd welke signalen er 

binnen gekomen zijn. Die drie bronnen gebrui-

ken we om een risicoanalyse te maken en met 

die resultaten gaan we naar het schoolbestuur. 

In ongeveer de helft van de gevallen kunnen 

we de scholen meteen vertrouwen geven. Daar-

naast zijn er scholen waarvan wij op grond van 

De overheid wil een ‘high trust’ relatie met de onderwijsinstellingen onder-

houden. Het toezicht kan dus afnemen naarmate er meer vertrouwen is 

dat de instellingen de kwaliteit goed op orde hebben en de regels naleven. 

Inspectietaken hebben te maken met informeren, oordelen en handhaven. 

Informeren is een allereerste taak van de Inspectie. via informatie kunnen 

leraren tot inzicht komen en hun handelen verbeteren.

Risico gestuurd toezicht, bevoegd gezag wordt aanspreekpunt

Het schoolbestuur is het aanspreekpunt voor de inspectie. De inspectie 

gaat zich concentreren op scholen waar het risico van onvoldoende kwa-

liteit het grootst is. Jaarlijks wordt op basis van beschikbare informatie en 

risicoanalyse uitgevoerd. Het gaat om informatie uit jaardocumenten van 

het bestuur, opbrengstengegevens en schoolgidsen. Het kan ook zo zijn dat 

krantenberichten en klachtmeldingen informatie leveren voor de jaarana-

lyse.

Nieuw toezichtarrangement

Als er geen risico’s worden aangetroffen is er geen noodzaak tot verder 

toezicht. Het bestuur krijgt dan voor de school een basisarrangement op 

basis van verdiend vertrouwen. Als er wel risico’s geconstateerd worden 

vindt aanvullend onderzoek plaats. resultaten over die school worden 

besproken en zo nodig vindt een schoolbezoek plaats. Over alle constate-

ringen wordt in het openbaar gepubliceerd. Indien scholen zich niet verbe-

teren zal de inspectie de minister adviseren op basis van een interventiepi-

ramide sancties te treffen.

vierjaarlijks bezoek

Om zicht te houden op de kwaliteit van het onderwijs in het algemeen 

zal de inspectie alle scholen minstens één keer in de vier jaar bezoeken. 

Deze bezoeken kunnen onaangekondigd plaatsvinden. Scholen waarbij 

geen risico’s zijn geconstateerd kunnen binnen de vierjaarlijkse periode te 

maken krijgen met thematisch onderzoek (bijvoorbeeld de inzet van extra 

zorgmiddelen); onderzoeken over het Onderwijsverslag, over aspecten van 

toezicht of over verifiëren van bij de Inspectie beschikbare gegevens van de 

risicoanalyses. 

één van de drie of alle drie gegevensbronnen zeg-

gen ‘we zien risico’s’. Dan vragen we het school-

bestuur ‘kunt u ons hier meer informatie over 

geven?’. Het kan zijn dat het bestuur een afdoende 

verklaring geeft en duidelijk kan maken hoe zij tot 

oplossingen komen. Als dat niet het geval is, dan 

doen wij onderzoek naar de oorzaken. Dan zullen 

wij een inschatting maken of de school onder 

intensief toezicht geplaatst wordt. Wij verklaren 

een school pas zeer zwak in het geval de resultaten 

van de leerlingen meerdere jaren echt achter zijn 

gebleven. In het uiterste geval kan de minister de 

bekostiging stoppen.

Soms is een discussie met een bestuur lastig. Als 

een school verklaart dat de problemen veroorzaakt 

worden door een afwijkende leerlingenpopulatie, 

dan vragen wij die school dat duidelijk te maken.

Onze schoolbesturen kijken met argusogen naar het 

nieuwe inspectietoezicht. Zij hebben het gevoel dat het 

een systeem van controle aan de achterkant wordt en 

dat het beleid alsnog via de achterdeur bepaald gaat 

worden. Scholen stemmen het eigen beleid af op de 

bevindingen van de inspectie om ingrijpen te voor-

komen of een openbare veroordeling via de opbreng-

stenbox uit te sluiten. Is de Nederlandse situatie niet 

vergelijkbaar met wat er in Engeland is gebeurd, waar 

onderwijsstandaarden niet geleid hebben tot onder-

wijsverbetering? Het is toch een groot verlies dat de 

inspectie een soort accountant wordt. Het verdwijnen 

van de inspectie die tevens als adviseur opereert wordt 

betreurd. 

Nee, daar ben ik niet bang voor. Wij zijn ons van 

het vraagstuk bewust. De rol als adviseur kan een 

dubbele pettenproblematiek tot gevolg hebben en 

dat moeten we vermijden. Stel dat de inspecteur 

aangeeft ‘zo moet je de problemen oplossen’, de 

directeur doet dat, maar het beleid leidt niet tot het 

beoogde succes. Dan moet de inspecteur zijn eigen 

advies gaan evalueren, dat lijkt mij niet verstan-

dig. We hebben met organisaties als de uwe de 

afspraak dat dit soort begeleiding bij het onderwijs 

zelf komt te liggen. 

In Engeland wordt het toezicht niet alleen door ac-

countants uitgevoerd, er zijn in semi-vaste dienst 

tijdelijke inspecteurs die geschoold zijn in het 

onderwijsinhoudelijke inspectiewerk. Wij kijken 

zeker ook niet alleen naar cijfers. Als het nodig 

is, komen wij wel degelijk in de klas, als extern 

toezichthouder en niet als adviseur of stakeholder. 

Daarmee blijft de verticale verantwoording zuiver 

in de lijn van de nieuwe verhouding tussen over-

heid en scholen.  ■

Het  n ieuwe toez icht :  p ropor t ionee l  toez icht
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Op het congres van de Bond KBO op 12 

maart 2009 zal staatssecretaris Dijksma 

toelichten waarom zij het wetsvoorstel nodig 

vindt. Bestuurskundige Paul Frissen geeft 

enkele kritische kanttekeningen bij het wets-

voorstel. Daarnaast komt op het congres aan 

de orde hoe schoolbesturen kunnen omgaan 

met de scheiding van bestuur en intern 

toezicht, een al langer bestaand principe van 

goed bestuur. Welke bestuurlijke constructies 

zijn denkbaar? In het volgende nummer van 

Schoolbestuur gaan we in op de functionele 

en organieke scheiding van bestuur en intern 

toezicht voor schoolbesturen. 

Intern toezicht neemt in het wetsvoorstel 

een centrale plaats in. Alle reden dus om op 

intern toezicht nader in te gaan. Met de term 

‘intern toezicht’ wordt doorgaans bedoeld: 

het verzamelen van informatie over de vraag 

of een handeling of zaak voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen, het zich vormen van 

een oordeel daarover en het eventueel naar 

aanleiding daarvan interveniëren.  

Intern toezicht niet nieuw
Intern toezicht is een al veel langer bestaand 

principe van goed bestuur. Goed bestuur heeft 

niet alleen betrekking op het besturen, maar 

omvat meer: het waarborgen van de onderlinge 

samenhang van de wijze van sturen, beheersen 

van en toezicht houden op een organisatie, 

gericht op een efficiënte realisatie van beleids-

doelstellingen, alsmede het daarover op een 

open wijze communiceren en verantwoording 

afleggen ten behoeve van belanghebbenden. 

Pas bij de invoering van de lumpsumfinancie-

ring hebben de organisaties voor bestuur en 

management, de schoolleidersorganisatie in het 

primair onderwijs en de onderwijsvakorgani-

saties scheiding van bestuur en intern toezicht 

als een principe van goed bestuur neergelegd 

in de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs: 

het bestuur zorgt ervoor ‘dat er (intern) toezicht 

plaatsvindt op het bestuurlijk handelen. Daarbij 

is het niet de bedoeling dat personen toezicht 

houden op zichzelf.’ Deze code goed bestuur 

die 28 principes van goed bestuur bevat, is een 

initiatief van het veld, zelfregulering dus. De 

code was bedoeld om de discussie op gang te 

brengen tussen bestuur, management en (ge-

meenschappelijke) medezeggenschapsraad over 

de algemene principes en hoe deze vertaald 

zouden kunnen worden naar afspraken die 

passen bij de kenmerken van de scholen en de 

bestuurlijke cultuur. 

Alleen codif icat ie van de prakt i jk?
Veel schoolbesturen hebben nu al intern 

toezicht. Zo kan een toezichthoudend bestuur 

intern toezicht uitoefenen op de algemeen 

directeur. Het wetsvoorstel stelt scheiding van 

bestuur en intern toezicht voor schoolbesturen 

verplicht. Voortaan moet u als schoolbestuur 

dus wel intern toezicht hebben en u heeft na 

inwerkingtreding van de wet een jaar de tijd 

om de scheiding van bestuur en intern toezicht 

tot stand te brengen. 

Om tegemoet te komen aan de bestuurlijke 

inrichtingsvrijheid is geen bestuurlijk mo-

del voorgeschreven. In de toelichting op het 

wetsvoorstel wordt uitdrukkelijk opgemerkt 

dat deze scheiding vormvrij is. Schoolbesturen 

mogen dus zelf bepalen of ze kiezen voor een 

functionele scheiding van bestuur en intern 

toezicht of voor een organieke scheiding. Van 

dat laatste is het onderbrengen van de functie 

van toezicht in een Raad van toezicht en het 

bestuur in een (College van) bestuur een bekend 

voorbeeld. Dat lijkt een eenvoudige codificatie 

van de bestaande praktijk van goed besturen. Er 

is echter veel meer aan de hand.

Nieuwe bekost igingsvoorwaarde
Het voorschrift over de verplichting tot 

scheiding van bestuur en intern toezicht zou 

een bekostigingsvoorwaarde worden. Voor het 

stellen van deugdelijkheidseisen/bekostigings-

voorwaarden dient de overheid zwaarwegende 

motieven aan te voeren. Volgens het advies dat 

de Raad van State over een eerder concept van 

het wetsvoorstel uitbracht zijn die motieven er 

niet. De Bond KBO onderschrijft het advies op 

dit punt. 

Een aanwijz ing bi j  wanbeheer
De minister kan voortaan bij wanbeheer ingrij-

pen met een nieuw instrument: de aanwijzing. 

De bestuurder of de interne toezichthouder kan 

er via de rechtspersoon op worden aangespro-

ken dat er sprake is van wanbeheer en een aan-

wijzing van de minister krijgen. De beschrijving 

van wanbeheer is limitatief van opzet en omvat 

onder meer financieel wanbeleid en onrecht-

matig handel. Indien de aanwijzing niet wordt 

opgevolgd, kan alsnog een bekostigingssanctie 

volgen. 

Voorschr iften intern toezicht
Ondanks de vormvrijheid bevat het wetsvoor-

stel toch nieuwe voorschriften over het toezicht 

houden zelf. Het wetsvoorstel spreekt van 

een verbetering van het intern toezicht. Een 

verzwaring van de eisen aan het intern toezicht 

is het zeker. Het wetsvoorstel benoemt welke ta-

ken en bevoegdheden de interne toezichthouder 

ten minste heeft en aan welke eisen de interne 

toezichthouder moet voldoen. Voortaan zal de 

toezichthouder de accountant moeten aan-

wijzen. Expliciet is bepaald dat de accountant 

verslag uitbrengt aan de toezichthouder of het 

toezichthoudend orgaan. Het is ook de interne 

toezichthouder die bij de aanwijzing van de 

accountant bedingt dat de controle overeen-

komstig het controleprotocol van de minister 

plaatsvindt. Bovendien bevat het wetsvoorstel 

onder meer extra voorschriften voor school-

besturen die voor een Raad van toezichtmodel 

hebben gekozen. Die voorschriften, onder meer 

over de werkgeversfunctie van de Raad, zijn er 

nu niet.

Intern toezicht  
wettelijk verplicht?
Goed bestuur staat ook in het onderwijs volop in de belangstelling. Eind december 2008 is het lang verwachte wetsvoorstel tot wijziging 

van de WPO, WEC, WVO, WMS en de Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van bekostigingsvoorschriften voor 

minimumleerresultaten, evenals een aanvulling van de interventiemogelijkheden in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering 

van het intern toezicht bij de Tweede Kamer ingediend. De Bond KBO heeft ernstige bezwaren tegen dit wetsvoorstel omdat de wetgever 

zichzelf een zodanig ruime rol toemeet in het bepalen van de kwaliteit van onderwijs en bestuurlijke inrichting dat gesproken kan worden 

van een uitholling van de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en uiteindelijk een bedreiging van de onderwijskwaliteit. 

Thérèse Penders

VERVOLG OP PAGINA 36
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Harry Grimmius is voorzitter van de centrale 

directie van Het Hooghuis, een brede scho-

lengemeenschap met alle vmbo-afdelingen en 

leerwegen, havo, atheneum en gymnasium. 

De school is gehuisvest op acht locaties: zes in 

Oss en twee in de omgeving. Het motto van de 

scholengemeenschap is: Het Hooghuis kleurt je 

leven. 

Uw school heeft een opmerkelijke opening op de 

eigen site. De eerste zin luidt: het geluk volgens 

Harry Grimmius. Wat heeft geluk te maken met 

onderwijs? 

We zien geluk als eindwaarde in onze visie 

en missie. Het woord Geluk schrijven wij met 

hoofdletters. In een discussie met eerst alle 

managementleden en daarna alle teams over 

de eigen koers hebben waarden een norme-

ring gekregen. Onderwerpen die daar bepaald 

zijn komen steeds terug in mijn kaderbrie-

ven. Geluk is daarbij prominent naar voren 

gekomen. Naast geluk zijn dat bijvoorbeeld: 

teamgeest, empathie, integriteit, mensgericht, 

trots zijn, professioneel zijn, lef en durf heb-

ben. Het Hooghuis wil expliciet proberen dat 

zowel leerlingen als medewerkers zich gelukkig 

voelen. Dat lukt niet altijd want er moeten wel 

eens beslissingen genomen worden waar niet 

basis heeft. Als eindverantwoordelijke school-

leider probeer ik de teamleiders steeds verder in 

hun ontwikkeling te brengen door middel van 

bijvoorbeeld centraal georganiseerde cursussen 

dienstbaar leiderschap of financieel beheer. Dat 

is in mijn ogen dienstbaar leiderschap. Ik geef 

de kaders aan en het is aan het management 

zelf om aan te geven wat zij nodig hebben. Bin-

nen Carmel is dit de afgesproken werkwijze. 

De teams zijn in de eigen scholengemeen-

schap als eerste ontwikkelverantwoordelijk. 

Het schoolmanagement bestaat uit Henk Peters 

en Harry Grimmius, wij zijn als het ware de 

ministers van binnenlandse en buitenlandse 

zaken. Daarnaast vormen de locatiemanagers 

een managementteam. Een directievoorzitter 

van een onderwijsinstelling moet mijn inziens 

de portefeuille onderwijs hebben. Ik ben geen 

voorstander van te veel bedrijfsmatig denken 

op die centrale post. Verder heb ik in mijn por-

tefeuille algemene zaken, financiën, pr en P&O, 

kwaliteitszorg en zorg voor leerlingen zijn bij 

Henk Peters ondergebracht. Personele belangen 

worden wekelijks besproken in een overleg van 

centrale directie, staffunctionarissen, team-

leiders, locatiemanagement. Nieuw personeel 

wordt aangenomen door het locatiemanage-

ment. De locatiedirecteuren ontwikkelen zich 

naar managers in onderwijsclusters. Dat past 

bij de ontwikkeling waarin Het Hooghuis bezig 

is de acht locaties van praktijkonderwijs t/m 

gymnasium met elkaar te verbinden. Zo is er 

een vmbo-, een zorg-, een havo/vwo- en het 

HERAcluster, genoemd naar de vestigingsplaat-

sen Heesch en Ravenstein. De clustervorming 

geeft aan de daar actieve teams een zo groot 

mogelijke ruimte om eigen ontwikkelingen 

door te voeren, in bijvoorbeeld intersectorale 

programma’s, een ongedeeld vmbo, de vorming 

van een Dienstencentrum waarin zorgspecialis-

ten verenigd zijn, de Universumschool etc. Het 

gevolg is dat locatiemanagement zich omvormt 

tot clustermanagement gebonden aan de vier 

eenheden. 

Onderwijskundig beleid wordt in de teams 

uitgedacht en voorbereid. Indien het teambe-

leid raakt aan de verantwoordelijkheden van 

de directie wordt samen beleid uit gezet. Zo 

elk personeelslid blij mee is, maar iedereen 

moet tenminste de ruimte krijgen om geluk-

kig te worden... Wij kunnen veel voor onze 

leerlingen betekenen. Het diploma alléén is niet 

zaligmakend. Om gelukkig te worden moet je 

je eigen weg kunnen gaan, zelf ontdekkingen 

doen, gewaardeerd worden en de mogelijkheid 

krijgen dat te doen waar je goed in bent. Voor 

zowel leerlingen als personeel betekent dat een 

uitdagende leeromgeving.

Als je leert kun je gemakkelijker bepalen wat 

je kunt en kent en wat je leuk vindt om te 

doen. Leerlingen leren niet alleen uit boeken of 

van hun leraar, maar ook van elkaar. Je leert 

met elkaar omgaan en je leert jezelf kennen. 

Geluk is een totaal verhaal, als het goed gaat 

op school gaat het goed met jezelf. Dat geldt 

aan de vormingskant evenveel als de kennis-

kant, misschien moet je daar hard voor werken 

maar het geeft wel voldoening. Geluk komt 

vanuit jezelf en krijg je niet cadeau. Als je het 

personeel de ruimte geeft voor eigen ontwik-

keling en ontwikkelverantwoordelijk voor de 

eigen professie dan is de kans groot dat zij zich 

gelukkig voelen in hun werk.

In Emmen, waar ik eerder rector was, zijn 

de intersectorale programma’s geboren. Met 

medewerking van het gehele team is in acht 

weken, zodra OCW groen licht gaf voor het 

begin van het nieuwe schooljaar, de methode 

in elkaar gezet. Dat was fantastisch. Op 1 

augustus stond het er dankzij een team dat er 

samen in geloofde. Intersectoraal werd dankzij 

het enthousiasme van het totale team een 

groot succes. Het personeel heeft volledig de 

ontwikkelverantwoordelijkheid gekregen voor 

deze onderwijsvernieuwing. De schoolleiding 

kan ideeën aandragen maar is vervolgens 

afhankelijk van personeel dat het idee omarmt 

en doorontwikkelt. Het aardige van dienstbaar 

leiderschap is steeds de vraag: hoe doen we dit 

met elkaar, wat kan ik voor jullie betekenen?

U omschrijft uw eigen managementstijl als dienst-

baar leiderschap. Is het mogelijk een juiste balans 

te vinden tussen veel vrijheid voor docenten in het 

primaire proces en uw eigen positie als eindver-

antwoordelijk directielid? Waar worden besluiten 

genomen over nieuwe ideeën?

Om daar een antwoord op te geven moet ik 

eerst een beeld van onze organisatie geven. 

Onze scholengemeenschap van 4300 leerlingen 

is verdeeld in 30 teams, die elk zoveel moge-

lijk resultaatverantwoordelijk zijn. Het streven 

daarbij is dat elk personeelslid een vaste thuis-
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voor geluk

O v e r  d i e n s t b a a r  l e i d e r s c h a p ,  t e a m v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d ,  t r o j k a ’ s ,  s u b s i d i a r i t e i t  e n  g e d u l d .

Freek Pardoel

Een interview met de bekende onderwijsvernieuwer uit Oss die met enthousiasme het principe van subsidiariteit voorstaat. Wij kennen 

Harry Grimmius als de man die met zijn team in Emmen aan de wieg stond van intersectorale programma’s, sterk betrokken is bij 

verbindend leren, onderwijsvernieuwing en ICT. Hij was de eerste die in 2006 de Professor Johan van der Sanden-erepenning uitgereikt 

kreeg vanwege bijzondere verdiensten voor het vmbo.

Onze  scho lengemeenschap  van  4300 lee r l ingen  i s  

ve rdee ld  in  30  teams ,  d ie  e lk  zovee l  

moge l i j k  resu l taatverantwoorde l i j k  z i jn
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had recent de onderwijsinspectie kritiek op 

de zorglocatie, een school waar leerlingen, 

vanwege vaak meervoudige problematiek, er 

langer over doen om het diploma te behalen. 

De school had in de schoolgids aangegeven dat 

het onderwijs 5 jaar duurt en dat moest van de 

inspectie verwijderd worden. Overheidsregels 

stonden hier loodrecht op de wens van het per-

soneel die de extra zorg terecht vindt. De oplos-

sing is gevonden in een zorglocatie met een 

drie jarige opleiding waarna de leerlingen terug 

gaan naar het regulier onderwijs, maar soms 

is maatwerk nodig en dan blijven ze 5 jaar. 

De inspectie snapt dit heel goed. De centrale 

directie moet zorgen dat deze communicatie en 

verantwoording goed overkomt bij de inspectie. 

Binnen onze zogenaamde trojka’s spreken we 

hierover.

De inbreng in de Trojka’s zijn beleidsbepalend. 

Kunt u dat toelichten?

Door de nieuwe structuren kan gestuurd wor-

den volgens het principe: centraal tenzij het 

decentraal moet. Teams brengen de gewenste 

veranderingen in voor besprekingen in trojka’s 

waarna centraal besloten wordt. De trojka’s 

zijn dus maatgevend voor beleidsontwikkeling. 

In een trojka nemen plaats: centrale directie, 

stafmedewerkers en een locatie-leidinggevende 

uit elk cluster. Er zijn o.a. trojka’s voor on-

derwijs, P&O, kwaliteitszorg en financiën. Een 

lid van de centrale directie zit de eigen trojka 

voor en daarbij is van elk cluster één directeur 

aanwezig. Onder directeuren is een verde-

ling gemaakt. Bij de trojka komen alle zaken 

binnen. Alles komt daar op de agenda als het 

maar past binnen de kaders: binnen de missie 

en visie, het begrip geluk, Vervolgens gaat een 

panklaar besluit naar het MT waar in principe 

alleen een hamerslag gegeven hoeft te worden. 

Alle beleidsvoorbereiding zit in de trojka’s. Een 

onderwijsvoorstel gaat van deze trojka door 

naar de trojka financiën en dan naar het MT/

cd voor een voorgenomen besluit en tenslotte 

naar de medezeggenschapsraad, die je kunt ver-

gelijken met bijvoorbeeld de rol van een vaste 

Kamercommissie in Den Haag. 

U staat bekend als een vernieuwer. Kunt u uw 

eigen ideeën wel kwijt? 

Een schoolleider moet visionair zijn. Hij moet 

durven zeggen: we gaan die kant op. Natuurlijk 

moet hij daarbij recht doen aan verscheiden-

heid. Je personeel moet op je kunnen rekenen, 

je moet integer zijn. Hetgeen je voorstaat moet 

blijken in zichtbaar gedrag, je moet doen wat 

je zegt en afspraak is afspraak. Veranderingen 

kunnen vaak pas tot stand komen na een flinke 

discussie. 

Het Hooghuis komt voort uit een fusie van 

scholen. Dat verlangt van de centrale directie 

in het bijzonder om van de scholengemeen-

schap een geheel te maken. Daar heeft cultuur 

en identiteit alles mee te maken. Daar moet de 

directie invloed uitoefenen. Je hebt als centraal 

directielid een paar mogelijkheden om je eigen 

gedachtegoed over te brengen of anders gezegd 

om een vuurtje op te stoken. Ikzelf gebruik de 

jaaropening en de Hooghuismiddagen om on-

derwerpen als identiteit of onderwijsinnovatie 

onder de aandacht te brengen. Maar evengoed 

kan dat door schoolbezoeken. Sinds een aantal 

jaren komt het gehele personeel aan het begin 

van het jaar bijeen in de Jozefkerk. Daar wordt 

identiteit niet overdreven ingebracht maar er is 

wel aandacht voor. Zo kan er door een priester 

of leden van de centrale directie gerefereerd 

worden aan saamhorigheid en sociale cohesie. 

Natuurlijk is er in Brabant mooie muziek, drank 

en eten. Dit jaar was er een gospelkoor dat 

kort daarna ook optrad voor de plaatselijke SP 

waarmee een eventuele verdenking als zou de 

school overdreven aan identiteit doen geheel 

weggenomen werd. 

Recent ben ik op een Hooghuismiddag, waar 

ruim 350 personeelsleden in hun vrije tijd aan-

wezig waren, ingegaan op het probleem van de 

onvertraagde doorstroom die zich bij één van 

de locaties voordoet. Naast het gesprek dat de 

locatiedirecteur met het eigen team heeft draagt 

mijn extra aandacht bij aan de inspanning die 

vervolgens geleverd wordt door heel het team 

van die locatie.

Toen ik van mijn vorige school naar Oss kwam 

ben ik mijn ervaring in het opstarten van 

intersectorale programma’s gaan bespreken 

met de teams van het vmbo. Ik word niet moe 

te vertellen wat de bedoeling is, maar het team 

moet het zelf oppakken. Een andere opvatting 
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tot verandering is intensivering in contact met 

de twee grootste bedrijven in Oss. Inmiddels is 

die samenwerking een feit. Dankzij personeel 

dat ideeën oppakt wordt bijvoorbeeld volgend 

jaar gestart met een volledig intersectoraal 

programma transport en logistiek inclusief de 

medewerking van genoemde bedrijven.

 

U gaat dus zelf naar de teams toe als voorzitter 

van de cd?

Formeel kan dat wellicht niet. Officieel moet ik 

alleen met de directeuren tot overeenstemming 

komen maar ik ben als cd lid ook de antenne 

naar buiten en die informatie wil ik onder de 

aandacht brengen van de direct betrokkenen en 

dat is meestal in het primaire proces. Onder-

wijs moet op tijd veranderen. Je moet het dak 

repareren als de zon schijnt. De ontwikkelingen 

gaan snel, mechatronica, domotica, robotica, 

in de bedrijven gaat men over op multidiscipli-

naire techniek, dan moet het onderwijs volgen. 

Nu met de kredietcrisis is scholing – scholing – 

scholing het enige dat telt. 

Het idee bij de overheid dat standaarden in 

rekenen en taal een garantie bieden op een 

goede opleiding is schijn. Naast meebewegen 

zijn ook de muzische en creatieve vakken van 

groot belang om succesvol te kunnen zijn. Dat 

past dan weer in het begrip Geluk. 

Hoe is de omgeving betrokken bij uw beleid?

Naast een ouderraad en oudergeleding in mede-

zeggenschap zijn er klankbordgroepen binnen 

de meeste teams. Ouders zijn daar laaiend 

enthousiast over. Ook zijn er leerlingenklank-

bordgroepen. Verder wordt er gedacht over het 

instellen van een omgevingsraad waar juist 

niet de ouders van de leerlingen in zitten maar 

mensen uit de maatschappelijke omgeving van 

onze locaties in Oss en omliggende plaatsen, 

zoals een ondernemer, een geestelijke, een ac-

countant, iemand in loondienst bij de fabriek. 

Die behoren de scholengemeenschap te spiege-

len met de vraag: wat doen jullie eigenlijk? Een 

team moet proportioneel omgaan met informa-

tieverstrekking naar de eigen klankbordgroep. 

Tot slot: zonder wrijving geen glans.  ■

VERVOLG VAN PAGINA 21

Het bestuur ligt onder vuur. De mate waarin 

bestuurders van grote banken zichzelf hebben 

verrijkt ten koste van hun spaarders wordt op 

een pijnlijke manier duidelijk gemaakt door 

de kredietcrisis. De boetedoening van de RBS 

bestuurders voor een Britse parlementscommis-

sie maakt dit maar weer al te duidelijk. Geïnspi-

reerd door gierigheid en blind voor de belangen 

van hun klanten laten nu ook bestuurders van 

publieke instellingen hun meest duistere kant 

zien. De IJsselmeerziekenhuizen gaan bankroet, 

Philadelphia en Meavita staan op de afgrond 

en de directeur van woningcorporatie Rochdale 

kijkt onschuldig door de achteruit van zijn 

sportauto ‘van de zaak’ naar de grote puinhopen 

die hij voor anderen heeft achtergelaten.

Opeens is Den Haag klaar wakker. De minister 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is be-

gonnen een wet voor te bereiden die bestuurders 

in de zorg bestuurlijk aansprakelijk zal maken. 

Bovendien gaan ook de toezichthouders niet 

langer vrijuit. “Toezichthouden is niet langer 

vrijblijvend”, zegt de minister. De voorzitter van 

de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg vindt 

zelfs dat “commissarissen moeten hangen.”

Ik zie tussen zorg en onderwijs veel overeen-

komsten. Zo staan beiden voor gevoelige maat-

schappelijke opdrachten zoals het verzorgen van 

onze ouderen, de zwakkeren in onze samenle-

ving, en het opleiden van onze kinderen tot ver-

antwoordelijke burgers. Vandaag verwachten we 

ook steeds meer van zorg en onderwijs: hogere 

eisen, nieuwe taken en een waslijst aan wensen. 

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid moeten scholen nu ook de zorg 

voor overbelaste leerlingen op zich gaan nemen. 

Volgens Pieter Winsemius moeten leraren hun 

leerlingen “meer achter de broek zitten.” Voor 

je het weet zien ouders al die extra taken als 

een recht. Het is nog maar een kwestie van tijd 

voordat ook voor schoolbesturen de roep om 

aansprakelijkheid losbarst.

Dat is wat mij betreft onwenselijk. Ik ga uit 

van vertrouwen in mensen. Bij vrijheid hoort 

verantwoordelijkheid. Ook bestuurders moeten 

dat vertrouwen en die vrijheid verdienen. Dat 

kan door transparant te zijn over je activi-

teiten: voor ouders, voor leerlingen, voor de 

inspectie en voor de politiek. Vergelijk het met 

onze democratie in het klein. De premier legt 

verantwoording af aan het volk. Bijvoorbeeld 

over politieke steun aan de oorlog in Irak. Ik 

vraag mij echter af of ouder-, leraren- en leer-

lingenraden wel voldoende kritische tegenmacht 

vormen voor schoolbesturen. Let op. Ik wil een 

tegenmacht waar schoolbesturen echt iets aan 

hebben! Geen raden die moeilijk te vullen zijn, 

geen vragen durven stellen of geen onderzoek 

mogen uitvoeren.

De Onderwijsraad pleit voor meer betrokkenheid 

uit de samenleving. Dat is een mooi streven, 

maar alleen mogelijk als de samenleving zich 

ook betrokken voelt bij de school. Ook als je 

geen schoolgaande kinderen hebt. Hoe meer ex-

tra taken een school gaat uitvoeren, hoe meer de 

samenleving bij de school betrokken wordt. De 

samenleving moet zich als geheel verantwoor-

delijk voelen voor die taken. Ik sluit mij aan bij 

de mening van Alexander Rinnooy Kan dat er 

ook meer verantwoording richting de gemeen-

teraad moet zijn. En financiële slagkracht van 

de gemeente om het onderwijs te steunen. Wij 

zijn samen aansprakelijk voor het resultaat. Niet 

alleen het schoolbestuur.

Alexander Pechtold

Het bestuur onder vuur
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Vanaf 19 maart vinden gedurende twee weken 

weer de nieuwe formule netwerken van de  

Bond KBO plaats in zeven regio’s in het land.  

De laatste bijeenkomst in deze ronde is op 2 april 

in Zoetermeer. Alle data en plaatsen staan op  

www.bondkbo.nl/binnenkort 

Alle netwerkers zijn benaderd om onderwerpen 

voor de agenda aan te leveren. In overleg met 

de voorzitters van de netwerken is de definitieve 

agenda tot stand gekomen. Opvallend is dat in 

zes van de zeven netwerken het onderwerp ‘Pas-

send onderwijs’ op de agenda staat. Wij hebben 

voor deze bijeenkomsten onze kwaliteitsadviseur 

op dit terrein, Ilona Wielinga, gevraagd een 

toelichting te geven op de landelijke ontwik-

kelingen omtrent Passend onderwijs. Tevens kan 

zij ingaan op vragen die bij de netwerkers leven. 

Ook is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan 

over nieuwe ontwikkelingen en de aanpak in de 

samenwerkingsverbanden in de regio en hoe de 

verschillende besturen daarin staan. 

Daarnaast zijn er veel onderwerpen aangedragen 

die in de uitwisselingsronde aan bod kunnen ko-

men. Een greep uit de onderwerpen: de rol van de 

PO-raad, het verschuiven van de Cito-toets, stand 

van zaken governancewetgeving, solidariteit rond 

identiteit, verplichte verzekering, vervangings-

fonds, vergoedingen MI, kosten-baten verhouding 

en het samenwerken met en het aansturen van 

peuterspeelzalen.

Nieuw in deze ronde netwerkbijeenkomsten is 

het juridisch spreekuur na de lunch. De bestu-

ren worden in de gelegenheid gesteld om hun 

algemene of specifieke vragen op juridisch gebied 

aan een jurist of advocaat van de Bond KBO voor 

te leggen. Eenvoudige vragen kunnen meteen 

worden beantwoord en complexe vragen worden 

geïnventariseerd en kunnen in tweede instantie 

worden beantwoord. Dit spreekuur is vooralsnog 

een proef.  ■

Standaarden  in  rekenen en  taa l  b ieden  geen  garant ie 

op  een  goede  op le id ing

Eerste netwerkronde in 2009
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Er zijn twee dingen die me in dit boek opval-

len. Radcliffe schildert de hedendaagse mens, 

in alle mededogen overigens, af als een 

mens die verscheurd wordt door een strenge, 

innerlijke normativiteit. Als gevolg van die 

innerlijke rechter worden wij mensen ervan 

weerhouden om werkelijk, met heel ons heb-

ben en houden, op te staan en te voorschijn 

te komen. ‘Zie, hier ben ik’ is een uitspraak 

die we niet gemakkelijk nazeggen. Het een 

ligt in het verlengde van het ander. Nu wil 

het geval dat ik in dezelfde tijd een boek lees 

van Anselm Grün. Het heet simpelweg Paulus 

en de ondertitel luidt: Ervaring als kern van 

het christelijke geloof. Deze uiterst populaire 

monnik van de benedictijner abdij in Duits-

land komt tot een soortgelijke observatie. 

De boeken van Radcliffe en Grün ademen 

eenzelfde barmhartige geest uit. En leggen de 

vinger op de zere plek. Hoe moeilijk dat ook 

is om te onderkennen. Ik neem hun signalen 

serieus.

Oordeel
Ik vraag me af: hoe komt het toch dat we 

door zo’n strenge normativiteit geregeerd 

worden? Je hoort het aan de wijze waarop 

mensen spreken: we hebben in een oogwenk 

ons oordeel klaar. Je weet hoe dat gaat: wat 

je zegt ben jezelf. Of: in het oordeel dat ik 

over jou vel, verraad ik hoe hoog ik de lat 

in de omgang met mezelf leg. Treffend blijft 

de samenkomst waarin de overspelige vrouw 

bij Jezus wordt gebracht. ‘Stenig haar’ luidt 

het vonnis van de omstanders die de wet op 

de letter nauwkeurig nemen, daarmee prijs 

gevend dat ook zij onder die wet gebukt gaan 

en daaronder lijden. De wet, ook die als een in-

nerlijke norm verschijnt, maakt ons niet zelden 

onbarmhartig. De apostel Paulus, die door zijn 

bekering werd vrijgemaakt, weet dat als geen 

ander: de wet roept, paradoxaal genoeg, op tot 

overschrijding en wij zelf, als wetovertreders, 

blijven pijnlijk ontredderd achter. Weer heb ik 

niet voldaan.

Maar Jezus zegt: zie toe op deze overspelige 

vrouw zoals je ten diepste wilt hoe je jezelf zou 

willen beschouwen. De omstanders lieten de 

stenen uit hun hand rollen en dropen af. Ook 

zij - ook wij - willen niet in zo’n onbarmhartig 

licht komen te staan. Vandaar de stenen die 

opeens over de grond rolden: zo wil ik niet ver-

schijnen. Niet aan een ander, noch aan mijzelf.

Volgens de theoloog Frits de Lange lijden 

tegenwoordig epidemisch veel mensen aan 

een depressie omdat zij de lat zo hoog leggen 

bij zichzelf. Zijn we verlost van al die externe, 

gezaghebbende, heilige huisjes, hebben we ze 

anno 2009 verinnerlijkt! Zijn we bevrijd slaan 

we onszelf in de boeien. Ver zijn we niet ver-

wijderd geraakt van het Bijbelse angstland dat 

Egypte heet. We mogen dan in de exodus leven, 

we durven er niet echt aan te geloven. Door de 

emancipatie verlost van de wet, slaan we de 

bestraffende hand aan ons zelf. Zowel Grün als 

Radcliffe wijst erop dat we onszelf kennelijk 

niet goed genoeg vinden, ergo, we mogen er 

niet zijn zoals we in werkelijkheid zijn.

Euchar ist ie
Voor Radcliffe is de eucharistie een ritueel dat 

ons vooral in die zin verlost en vernieuwt. Hij 

maakt van de communie – de communicatie 

dus – een spiritueel drama en bekijkt dit ritueel 

van alle kanten. Hier geen dogma’s, geen 

bestraffende woorden en al helemaal geen leer. 

In tegendeel, al lezend word ik uitgenodigd 

deel te nemen aan alle mogelijke, heilzame 

betekenissen van het delen van brood en wijn. 

En steeds kom ik de woorden tegen waar het 

kennelijk in dit leven om draait en die liggen te 
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Waarom zou je in vredesnaam identiteitsbegeleider willen zijn als de kerken leeglopen en mensen wel iets anders aan hun hoofd hebben dan God? 

Zo begint de dominicaan Timothy Radcliffe zijn boek over het drama van de eucharistie eigenlijk ook. Zijn insteek is een beetje anders. 

Hij zegt: waarom zou je naar de kerk gaan als je je daar toch verveelt en je je ergert? Het einde van zijn uiteenzetting zal velen aanspreken: 

we gaan naar de kerk om er weer uit weggezonden te worden. Maar tegen die tijd, of liever pagina, is er al heel veel water door de Rijn gestroomd.

O v e r  d e l e n  i n  t i j d e n  v a n  r e c e s s i e  i n  b e t e k e n i s v e r l e n i n g

Paulus als identiteits-
begeleider?

Karin Melis

wachten totdat ik ze oppak en uitspreek: ‘hier 

ben ik’. Niet als een holle frase, niet als een 

uiting van ijdelheid, maar als een bekrachtiging 

van wie ik bedoeld ben te zijn. Los van enig 

vergelijk of rivaliteit. Radcliffe stelt de zaken 

niet mooier voor dan ze zijn. Het lijkt wel of hij 

van binnenuit weet welke moeite het kost om je 

op te richten zonder vrees voor het oordeel van 

anderen of jezelf. Zelfvertrouwen is nu eenmaal 

geen sine cure, want maar al te graag willen 

we in de pas lopen. Die conventie kan wel eens 

schuren met wie we – mogen – zijn.

Hoe mooi wordt dat niet beschreven in het boek 

over Paulus van Grün. Paulus was als door de 

bliksem getroffen. Van een fanatieke vervolger 

werd hij getransformeerd tot een betrokken 

prediker van het Christendom. Hij werd zomaar 

in de vrijheid gesteld met alle gevoelens van 

onzekerheid van dien. Grün laat zien hoe die 

dwangmatige trekken van Paulus niet ver-

dwenen, maar op een geheel andere wijze 

werden ingezet. Verademend hoe ons hier geen 

sprookjes worden voorgehouden. Paulus, zo 

zegt Grün, had een ervaring meegemaakt die hij 

met anderen wilde delen. Daar zijn wij tegen-

woordig niet zo van gediend, want voor je het 

weet komt iemand met een boodschap aan. En 

boodschappen, dat weten we allemaal, doe je in 

de supermarkt. Voor de rest bepalen we zelf wel 

waaraan wij een boodschap hebben. Of?

Soms vraag ik mezelf af of dat laatste wel waar 

is. De recessie in betekenisverlening is aanmer-

kelijk langer aan de gang dan de economische 

recessie. Volgens mij weten we niet zo goed 

waar we het zoeken moeten. Dat wisten ze in 

de tijd dat de apostel Paulus leefde ook niet 

zo goed. Er waren tal van mysteriënculten, 

stromingen van rationaliteit en andersoortige 

systemen die de dwalende mens zekerheid 

moesten verschaffen. Een beetje multireligieus 

zoals nu. Steeds opnieuw weer probeert Paulus 

aan te sluiten bij de taal waarin de verschil-

lende groepen zich uitdrukten. Weerstand was 

er genoeg in omloop. Maar hij versaagde niet.

Paulus was als een rondreizende geneesheer 

die benauwde zielen in vrijheid wilde stellen. 

Met alle successen en falen. Soms denk ik dat 

Paulus een voortreffelijk voorbeeld is voor de 

huidige identiteitsbegeleider. Vooral in de zin 

hoe hij met zijn eigen weerstanden en met die 

van anderen omging. Hij zong steeds hetzelfde 

liedje, maar het deuntje wilde nog wel eens ver-

schillen. Omdat hij in contact wilde komen. Nu 

zie ik mezelf nog niet zo missionair de scholen 

binnen trekken. In deze tijd zou evangelisering 

een gotspe zijn. Maar wel zie ik een mooie, 

bijbels voorgeleefde wijze van omgang, zelfs, 

of: juist, al kent die rafels en losse eindjes. Er is 

nog iets anders. Paulus sprak vanuit zijn per-

soonlijke ervaring. Ik realiseer me dat het soms 

lijkt of we onder de dictatuur leven van de 

beleving. Toch denk ik of hoop ik dat het leven 

vanuit een ervaring die je van binnenuit in-

grijpend heeft aangepakt de enige bron is waar 

uit je werkelijk kunt delen. Uiteindelijk heb je 

niets anders te geven dan jezelf. Misschien is 

dat mijn drijfveer om identiteitsbegeleider te 

zijn. Om als Jezus slenterend langs kronkelige 

wegen in gesprek te komen en passanten toe te 

fluisteren ‘waar ben jij?’  ■Over  recess ie  gesproken  . . .
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“Eén van de veel voorkomende knelpunten bij 

het vormgeven van een brede school is dat de 

visies van de verschillende partijen niet goed 

op elkaar zijn afgestemd. Samenwerking komt 

daardoor moeilijk van de grond. Belangrijke 

vragen zijn dan: wat is de eigen visie op het 

vormgeven van een brede school? Wat zijn 

de verschillende visies van de andere betrok-

ken partijen? Hoe kom je nader tot elkaar 

richting een gemeenschappelijke visie? Een 

gemeenschappelijke visie en de wensen die daar 

vervolgens uit worden geformuleerd, zijn heel 

belangrijk bij het starten van een brede school”, 

vertelt Ilse Bakker.

Hoe geef je een brede school vorm?

“Tijdens de training zoomen we in op aspecten 

en keuzes bij het vormgeven van een brede 

school. Ook wordt er gekeken naar welke situ-

aties zich in de werkelijkheid kunnen voordoen 

en hoe je daar mee om kunt gaan. In de praktijk 

komt het voor dat een schoolbestuur een brede 

school wil starten en drie jaar later nog steeds 

niet weet hoe de brede school ingevuld moet 

worden. Het simulatiespel is een goed instru-

ment om na te denken over hoe het bestuur wil 

dat de brede school wordt vormgegeven. Het 

bestuur moet eigenlijk heel goed weten wat de 

wensen zijn voordat een brede school wordt ge-

start. Oriëntatie op de brede school kan er ook 

toe leiden dat gekozen wordt om geen brede 

school te vormen”, aldus Ilse Bakker.

Simulat iespel
Er is gekozen om de training in de vorm van 

een simulatiespel te geven. Veel beleidsonder-

werpen worden in een spelvorm gegoten. Zoals 

‘Kind op de gang’ over passend onderwijs en bij 

de invoering van lumpsum de managementga-

me ‘De pioniers van lumpsum’. Bij een simulatie 

van de praktijk ben je actief met de informatie 

bezig, discussieer je daarover met elkaar, waar-

door er meer informatie wordt onthouden. Er is 

onderzoek gedaan naar wat mensen onthouden: 

bij een eenzijdig verhaal onthouden mensen 

20% en wanneer mensen het zelf doen dan ont-

houdt men 90% (Artefaction 2005). Ilse Bakker: 

“Door zelf met de brede school aan de slag te 

gaan, zelf te ervaren hoe het werkt onthoudt 

men veel meer informatie. Bij een spel denk je 

gauw aan leuk, maar het is niet alleen leuk, het 

is ook leerzaam en informatief.”

De simulatie ‘Onze brede school’ bestaat uit 

twee delen. Het eerste deel is een soort rol-

lenspel. Er kunnen verschillende partijen bij een 

brede school betrokken zijn, zoals het school-

bestuur, kinderopvang, bibliotheek, gemeente, 

zorginstellingen enz. In tweetallen leeft men 

zich in één van de deelnemende partijen in. 

Wanneer het rollenspel gespeeld wordt bij een 

schoolbestuur dan vervullen sommige deel-

nemers de rol van een andere partij dan het 

schoolbestuur. De praktijksimulatie kan ook ge-

speeld worden met de verschillende partijen die 

in de werkelijkheid ook willen deelnemen aan 

de brede school. Ook kunnen dan alle rollen 

juist door elkaar gegooid worden. Ilse Bakker: 

“Er wordt gekozen voor de optie die het best bij 

de betreffende situatie past en wenselijk is.” De 

visies van de verschillende partijen worden op 

elkaar afgestemd en er wordt richting gegeven 

aan een gezamenlijke visie. 

Het tweede deel van het spel bestaat uit een 

bordspel. Daarin komen in de vorm van vraag- 

en kanskaarten, onder begeleiding van de spel-

leider, veel onderwerpen aan de orde die spelen 

bij het starten van een brede school. Wat houdt 

een brede school in en wat komt er allemaal bij 

kijken? Ook de knelpunten komen aan de orde.

Wat zijn de knelpunten bij het starten van een 

brede school?

“Zoals eerder aangegeven is één van de meest 

voorkomende knelpunten bij het vormgeven 

van een brede school dat de visie en de samen-

werking tussen de verschillende partijen niet 

goed op elkaar is afgestemd. Partijen zijn bang 

om hun eigen identiteit te verliezen, terwijl de 

doelstelling van een brede school is dat je met 

elkaar die brede school gaat ontwikkelen en 

met elkaar rond het kind faciliteiten aan gaat 

bieden. Andere knelpunten bij het starten van 

een brede school zijn tijdsdruk en werkdruk. 

Iedere partij moet tijd investeren om samen de 

brede school te starten. Dan zijn daar ook nog 

financiën. Partijen denken vaak dat een brede 

school geld bespaart, maar dat is niet altijd 

zo. Wanneer een partij bijvoorbeeld een eigen 

ingang, ruimte of conciërge wil behouden dan 

blijven die kosten bestaan. Wanneer ze meer 

gemeenschappelijk doen en als één organisatie 

gaan functioneren, dan kan een brede school 

geld besparen”, meent Ilse Bakker.

Wat is de doelgroep?

Ilse Bakker: “De doelgroep wordt gevormd door 

schoolbestuurders, bovenschools managers, di-

recties en andere partijen die mee kunnen doen 

aan de brede school. Het komt ook voor dat het 

schoolbestuur graag wil dat de leerkrachten 

meedoen aan het spel. Als er een brede school 

wordt gestart dan wil de directie toch ook dat 

het personeel weet wat een brede school in-

houdt en wat er allemaal bij komt kijken. Door 

het simulatiespel ‘onze brede school’ te spelen, 

begrijpt het team beter de beslissing van de 

directie om een brede school te starten en krijgt 

het sympathie voor de andere deelnemende 

partijen. Dit wordt versterkt doordat ze zelf in 

het spel een andere rol spelen. Het team moet 

uiteindelijk ook de visie uitdragen en daarmee 

aan de slag gaan. Zij hebben het meeste contact 

met de andere partijen zoals de kinderopvang.”

Eerste reacties

De reacties zijn zeer positief. Deelnemers geven 

aan een veel beter beeld te hebben gekregen 

van wat er allemaal komt kijken bij het starten 

van een brede school en dat er veel moet ge-

beuren om een brede school te realiseren.  ■

Heeft u interesse om het spel te spelen?

Meer informatie: Ilse Bakker, T 070 – 356 86 66,  

E i.bakker@bkonet.nl

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 16. 

Meerdere parallelgroepen mogelijk.

Kosten:  950 per groep

1 dagdeel (4 à 5 uur)

Nieuw: praktijksimulatie ‘Onze brede school’
Wa t  k o m t  e r  k i j k e n  b i j  h e t  s t a r t e n  v a n  e e n  b r e d e  s c h o o l
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Wat is een brede school?

De meest gebruikte definitie voor een brede school is dat het een samenhangend netwerk is van toegankelijke 

en goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt, met de school als middelpunt. In de praktijk wordt er 

heel verschillend invulling gegeven aan de brede school, van vrij smal tot heel breed. Brede scholen hebben alle-

maal gemeen dat ze met andere instellingen samenwerken. Het doel is de ontwikkelingskansen van kinderen te 

vergroten. In het verleden waren brede scholen vooral gericht op het wegwerken van achterstanden, om kansen 

te creëren voor kinderen op school, gericht op extra zorg en integratie en het betrekken van ouders. Tegenwoor-

dig is het meer gericht op buitenschoolse opvang en kinderopvang.

vormen

Een brede school kent verschillende vormen. Allereerst kan het een netwerk, samenwerking zijn tussen los-

staande instellingen. Er is bijvoorbeeld een afspraak met de logopediste dat zij eens in de zoveel tijd gebruik 

maakt van een ruimte in de school. Daarnaast zijn er brede scholen met samenwerkende instellingen in één 

gebouw. Soms wordt gekozen voor een campus, waarbij partijen elk hun eigen gebouw hebben rondom een plein 

op loopafstand van elkaar.

Waarom een brede school?

Het meest gehoorde uitgangspunt om een brede school te starten is het bieden van ontwikkelingskansen voor 

kinderen. Het kind staat centraal en je kijkt welke activiteiten en faciliteiten je voor het kind kan aanbieden op 

je school. Sommige besturen gaan verder en vinden dat zij een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid 

hebben voor het kind én de omgeving. Dit sluit aan bij één van de uitgangspunten van de Bond KBO, namelijk 

solidariteit gericht op het betrekken van mensen.

Meer informatie over brede scholen vindt u in de INFO Brede scholen, te bestellen via info@bkonet.nl of te 

downloaden op de website www.bondkbo.nl/publicaties/ info’s.

De ontwikkeling van een brede school komt vaak niet zomaar van de grond. Daar moet in 

worden geïnvesteerd. Om schoolbesturen en deelnemende partijen op weg te helpen heeft de 

Bond KBO de praktijksimulatie ‘Onze brede school’ ontwikkeld. Het doel van het simulatiespel is

de deelnemers te laten zien wat er komt kijken bij het starten van een brede school. Bovendien 

geeft het de gelegenheid om de verschillende visies en standpunten op elkaar af te stemmen. 

Ik spreek met Ilse Bakker, adviseur bij de Bond KBO, zij heeft de praktijksimulatie ‘Onze brede 

school’ in augustus/september ontwikkeld. Ilse Bakker, tevens spelleider, heeft de praktijksimu-

latie daarna intern bij het Bureau Katholiek Onderwijs en extern bij een schoolbestuur getest. 

Inmiddels is het spel bij meerdere schoolbesturen naar grote tevredenheid gespeeld.

Natalie Jasper
‘r i cht inggevend!  Je  k r i jg t  een  bete r  bee ld 

over  we lke  r i cht ing  je  opwi l t .’

J o k e  M a n s h a n d e n ,  d i r e c t e u r  

S i n t  A n t o n i u s s c h o o l  N i e d o r p
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l Tilburg, dinsdag 14 april

l Haarlem, maandag 20 april 

l Zutphen, dinsdag 21 april 

De netwerkbijeenkomsten van de Bond KBVO 

worden georganiseerd in samenwerking met 

de KVSC. Tijdens de drie bijeenkomsten staat 

de zojuist gereed gekomen onderwijsdo-

cumentaire Kiezen en delen, de kracht van 

katholiek onderwijs  centraal. Deze documen-

taire is geproduceerd door Ton Verlind via 

Strengholt Content/TV in opdracht van en in 

samenwerking met de besturenbonden KBO 

en KVBO.

De documentaire:  Kiezen en  de len ,  

de  kracht  van  kathol iek  onderwi js

Is confessioneel onderwijs nog vitaal en heeft 

het toekomst? Vanuit hun identiteit kunnen 

confessionele scholen een duidelijke maat-

schappelijke visie verwoorden en een krachtig 

pedagogisch profiel ontwikkelen. Zo stelt 

Donald Loose, filosoof en hoogleraar, dat het 

hun opdracht is om het onbehagen over onze 

moderne tijd te verwoorden en de bronnen 

van de traditie te gebruiken om dit onbeha-

gen om te vormen. 

In het onderwijs brengen mechanismen van 

beheersing, controle, toezicht en over-

heidsregulering de ziel van de school in de 

verdrukking. Katholieke scholen hebben een 

eeuwenoud verhaal waarmee ze een krachtig 

schoolprofiel en een eigen identiteit kunnen 

verwoorden. Katholieke scholen bijvoorbeeld 

hebben aandacht en zorg voor het individu. 

Ook zijn gemeenschapszin en solidariteit 

belangrijk. Humaniteit en de menselijke maat 

staan met andere woorden centraal. Daar 

komt bij dat scholen bovendien volop gebruik 

kunnen maken van symbolen en rituelen 

om mooie momenten te vieren en pijnlijke 

situaties te gedenken. De traditie reikt met 

andere woorden genoeg bouwstenen aan voor 

het formuleren van een krachtige eigentijdse 

identiteit. Tegelijkertijd zijn er veel scholen 

die deze mogelijkheid onbenut laten.

De documentaire Kiezen en delen, de kracht van 

katholiek onderwijs heeft als boodschap dat ka-

tholiek onderwijs waardevol is, juist vanuit het 

eigen verhaal dat katholieken hebben. Dit eigen 

verhaal vormt een belangrijk tegenwicht tegen 

de functionele gerichtheid die het onderwijs 

kenmerkt. De katholieke traditie kan mensen 

inspireren en bestaande schoolpraktijken ver-

sterken of kleur geven. 

Kiezen en delen, de kracht van katholiek onder-

wijs is een bijzonder portret van gemotiveerde 

mensen, inspirerend, concreet en bruikbaar, met 

een hoge informatiedichtheid bovendien. Er 

komt een vitaal beeld naar voren in de verhalen 

van de mensen uit het basis- en voortgezet on-

derwijs die in de documentaire aan het woord 

komen. Voor wie een eigentijdse invulling van 

de katholieke identiteit zoekt, biedt de docu-

mentaire genoeg aanknopingspunten. 

Ton Ver l ind
Kiezen en delen, de kracht van katholiek 

onderwijs  is gerealiseerd door Ton Verlind via 

Strengholt Content/TV, in opdracht van de be-

sturenbonden KBO en KBVO. Ton Verlind begon 

zijn carrière als journalist bij dagblad De Stem. 

In 1979 startte hij bij de KRO als verslaggever 

bij Brandpunt, waarvan hij in 1984 eindredac-

teur werd. Van 1995 tot 2007 was hij mediadi-

recteur van de KRO. In die functie profileerde 

hij de omroep met spraakmakende campagnes 

en programma’s als De Grootste Nederlander 

Aller Tijden en Boer Zoekt Vrouw. Deze pro-

filering was het gevolg van een heroriëntatie 

binnen de KRO waarbij men elementen van de 

katholieke traditie opnieuw gebruikt. 

Ton Roumen 
De documentaire wordt tijdens de netwerk-

bijeenkomsten ingeleid en geduid door Ton 

Roumen, theoloog, auteur en adviseur identiteit 

& onderwijs Bond KBVO. Hij is nauw betrokken 

bij de realisering van deze documentaire. 

Programma Netwerkbi jeenkomsten
Ontvangst met koffie en thee vanaf 15:30 uur 

16:00   Welkom door de voorzitter van de 

Bond KBVO, Dick Wijte

16:10  Onderwijsactualiteit

16:30   Inleiding op de documentaire door 

Ton Roumen

17:00   De documentaire: Kiezen en delen,  

de kracht van katholiek onderwijs 

17:30  Zaaldiscussie 

18:00  Maaltijd en Juridisch inloopspreekuur 

19:00 Einde

Dagvoorzitter en gespreksleider is Wim van der 

Geest, vice-voorzitter Bond KBVO.

Prakt ische informatie

l  De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur 

en eindigen telkens om 18.00 uur. Aanslui-

tend is er een eenvoudige maaltijd. 

l  Aan het begin van de netwerkbijeenkom-

sten is er aandacht voor een of twee zaken 

die spelen in de onderwijsactualiteit. 

l  Ook is er aandacht voor een nieuwe 

publicatie van de Bond KBVO: Katholieke 

scholen, het vertrouwen waard, deel 3: 

‘Vertrouwen in vakmensen’.

l  Tijdens de maaltijd is er gelegenheid ge-

bruik te maken van het juridisch inloop-

spreekuur. Een jurist of advocaat van de 

Bond KBVO is aanwezig om uw juridische 

vragen te beantwoorden of te inventarise-

ren welke ondersteuning mogelijk, wense-

lijk of noodzakelijk is bij het oplossen van 

uw juridische problemen.

l  De locaties zijn op loopafstand van de 

stations. Er is parkeergelegenheid. 

U bent van harte uitgenodigd! 

Inschrijving en informatie

Irma Verbeek, Bond KBVO

T 070 356 86 18

E i.verbeek@bkonet.nl 

Of via 

www.bondkbvo.nl/tilburg

www.bondkbvo.nl/haarlem

www.bondkbvo.nl/zutphen

Netwerkbijeenkomsten Bond KBVO
Presentatie documentaire katholiek onderwijs:  
Kiezen en delen, de kracht van katholiek onderwijs

foto Paul Mellaart / NFPDE KEUZE VAN

Waarom onderwi j s?
Het was voorbestemd. Tijdens de zoektocht van 

‘wat past bij mij’ heb ik het geluk gehad dat 

ik aan heel diverse sociale omgevingen mocht 

deelnemen waar ik heb kunnen toetsen of ik 

leidinggevende, organisatorische en didactische 

vaardigheden had. De keuze voor onderwijs 

was uiteindelijk het meest voor de hand lig-

gend. Zo was ik op mijn vijfde al actief binnen 

de scouting, op mijn twaalfde was ik daar 

groepsleider. Daarna heb ik op mijn vijftiende 

bij een jeugdinstelling allerlei doemiddagen 

voor 6 tot 8 jarigen georganiseerd. Tijdens 

kindervakantieweken was het twee weken 

feest. Ik vond het een uitdaging te werken met 

kinderen uit een zogenaamde achterstandswijk. 

Het is een geweldig gevoel, wanneer ‘de stoere 

jongens’ enthousiast liedjes zingen op het 

podium, terwijl zij dat normaal gesproken niet 

stoer genoeg vinden.

uw grote  voorbee ld?
Mijn grote voorbeeld in het onderwijs is Jo 

Crijns, destijds conrector in het voortgezet 

onderwijs. Ik was een kritische leerling en 

had vaak gesprekken met hem. Tijdens onze 

gesprekken heeft hij eens tegen mij gezegd, 

“jij moet iets sociaals gaan doen, jij moet in de 

toekomst op mijn stoel gaan zitten.” Ook hoe 

hij lesgaf was inspirerend. Wiskunde sprak mij 

op dat moment niet aan, maar wanneer we van 

de heer Crijns les kregen, was dat een feest. De 

prestaties van de kinderen gingen met sprongen 

omhoog. Hij keek naar het probleem en de 

vraag van het kind en gaf niet alleen les vanuit 

het boek. Toen ik de keuze had gemaakt om 

naar de pedagogische academie te gaan, ben ik 

ook bij hem stage gaan lopen.

uw moois te  moment?
Het mooiste moment bij SKO Mergelland vind 

ik het moment dat ik te horen kreeg dat ik 

de meest geschikte kandidaat was voor mijn 

huidige functie. Het is een kans die je niet 

voortdurend op je pad tegenkomt. Andere 

mooie momenten in het onderwijs zijn verbon-

den met mijn jaren als groepsleerkracht en de 

vele positieve ervaringen die ik tijdens mijn 

loopbaan heb mogen opdoen in relatie met 

goede bestuurders die ik ontmoette, deskundige 

mensen die zich inzetten voor het onderwijs. 

Om mijn zevenentwintigste ben ik directeur van 

een school geworden. Een bestuurder van DSM 

heeft mij toen financieel management geleerd. 

Bij verschillende bestuurders heb ik verander-

processen mogen volgen. Later heb ik een vrij 

complexe school aangestuurd. Dat het gelukt is, 

heb ik mede te danken aan de bestuurders die 

hun kennis en kunde aan mij hebben doorge-

geven.

Waar in  ge loof t  u?
Ik ben overtuigd katholiek en spreek vaak tot 

God. Ik neem actief deel aan de kerkgemeen-

schap. In de avonduren geef ik binnen onze 

eigen parochie vormselcatechese aan leerlingen 

van groep 8. Het lesgeven aan kinderen geeft 

mij een stuk levensvreugde. Ik schrijf mee aan 

de eucharistielezingen. Daardoor denk je vaker 

na over de vraag ‘wat is geloof’. De katholieke 

identiteit van SKO Mergelland is één van  

de redenen waarom ik bij dit bestuur wilde wer-

ken. Op dit moment wordt in het kader  

van het strategische beleidsplan de discussie 

over identiteit op onderdelen weer opnieuw 

gevoerd.

De toekomst?
We gaan een toekomst tegemoet vol uitdagin-

gen. We hebben in onze regio te maken met 

dalende leerlingaantallen. Voor het bestuur is 

het een uitdaging om voldoende bestuurskracht 

te behouden. Ons uitgangspunt daarbij is: hoe 

kunnen wij in de toekomst de leerlingen dat-

gene (blijven) bieden wat ze nodig hebben. We 

denken niet aan fusie, maar aan strategische en 

organisatorische samenwerking. Strategische 

samenwerking is een uitdaging, omdat elke 

partij verschillende belangen heeft. Organisa-

torisch zouden we bijvoorbeeld met meerdere 

schoolbesturen materiële voorzieningen kunnen 

delen en kunnen afstemmen op gezamenlijke 

projecten en inhoudelijke onderwerpen.

In het primair onderwijs leggen we de ba-

sis voor de toekomst. Als docent, directeur, 

bestuurder moeten we ons ervan bewust zijn 

dat we het hoogste goed van ouders krijgen 

toevertrouwd en we bezig zijn met het vormen 

van kinderen en dus de toekomst van de maat-

schappij.

Natalie Jasper 

Johan Linckens

A L G E M E E N  D I R E C T E U R  S T I C H T I N G  K AT H O L I E K  O N D E R W I J S  
M E R G E L L A N D  I N  C A D I E R  E N  K E E R
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Ron Davids

Onlangs maakte het kabinet een stimuleringsplan bekend om de kwak-

kelende economie een steun in de rug te geven. Er kwam veel kritiek op. 

Opvallend was bijvoorbeeld dat in vergelijking tot dergelijke steunmaat-

regelen in de ons omringende landen zoals Duitsland, de non-profit 

activiteiten zoals onderwijs niet in het stimuleringspakket terug kwamen. 

Duitsland zet bewust in op het naar voren halen van investeringen in 

scholenbouw en verbouw. Wij pleiten voor bewust en gericht overheids-

handelen mede ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs. Een betere 

investering is toch niet denkbaar.

Het is een en al kommer en kwel in de pers, op de radio en op tv. Het 

woord kredietcrisis duikt steeds op. Uitspraken die met de regelmaat van 

de klok worden geponeerd zijn: de tot nu toe genomen kabinetsmaatre-

gelen blijken onvoldoende; de bouwproductie valt stil; woningbouwcor-

poraties worstelen met liquiditeitsproblemen; geplande bouwprojecten 

worden stopgezet of opgeschort; de woningmarkt zit op slot. Dat de 

irritatie bij het bedrijfsleven groeit mag blijken uit de stellingname van 

P le idoo i  voor  bewust  overhe idshande len

VNO/NCW en MKB-Nederland: het kabinet neemt te weinig maatregelen 

en leunt te gemakkelijk achterover.

Rol centrale overheid
Dit doet ons denken aan de Keynesiaanse theorie: het nationaal inkomen 

wordt gevormd door consumptie, investeringen en overheidsuitgaven 

(Y=C+I+O). De consumptieve uitgaven dalen ten gevolge van ontslagen 

in het bedrijfsleven; de investeringsuitgaven van bedrijven dalen schrik-

barend omdat nauwelijks nog kredietfaciliteiten door banken aan het 

bedrijfsleven worden verstrekt vanwege de soms onmogelijke zekerheden 

die banken in ruil voor leningen wensen. De centrale overheid zal in 

stelling moeten worden gebracht. De maatregelen op dit moment bestaan 

hoofdzakelijk uit de verstrekking van miljarden euro’s ondersteunings-

financiën aan bankinstellingen. Deze bankinstellingen lijken elkaar, het 

bedrijfsleven en de particulieren evenwel niet te vertrouwen: ze blijven 

op hun mede door de overheid aangevuld vermogen zitten. De overheid 

heeft aan de verstrekking van die ondersteuning geen concrete voor-

waarden verbonden die de huidige economische situatie uit het slop moet 

trekken. 

In de ons omringende landen hebben overheden al wel concrete aan-

jaagfuncties afgekondigd: een voorbeeld daarvan is dat zowel Frankrijk 

als Duitsland naast de bankensector, met name de bouwsector een extra 

impuls hebben gegeven. Er wordt daarbij ook geoormerkt geld vrijge-

maakt voor scholenbouw, namelijk voor nieuwbouw, renovatie en het 

wegwerken van achterstallig onderhoud.

Scholenbouw
Waarom zou een dergelijke overheidsmaatregel in Nederland ook niet 

kunnen? In ons land is het op dit moment slecht gesteld met de bouwsec-

tor: gerespecteerde bouwbedrijven ontslaan op dit moment medewerkers, 

vastgoedbedrijven vallen om. Voor de tweede helft van dit jaar voorspelt 

men zwaar weer voor deze sector: het bouwvolume kon wel eens ten 

opzichte van voorgaande jaren gehalveerd worden. De orderportefeuil-

les van bouwbedrijven worden niet meer gevuld. De geraamde 50.000 

te verwachten ontslagen in de bouw zal er toe leiden dat deze groep 

aanspraak gaat maken op de WW-uitkeringen. Deze groep is echter vele 

malen groter, omdat de negatieve effecten naar de toeleveringsbedrijven 

nog niet eens zijn meegerekend. Er ontstaat een extra druk op het sociale 

uitkeringsniveau, waarvoor de overheid dan weer binnen de rijksbegro-

ting dekking moet vinden.

Waarom creëert de overheid geen mogelijkheden om de malaise die ook 

in de scholenbouw voelbaar is, het hoofd te bieden? Waarom kunnen 

bijvoorbeeld reeds geplande toekomstige scholenbouwprojecten niet naar 

voren getrokken worden? Doorgaan op de huidige manier zonder verdere 

overheidsmaatregelen leidt tot een verder verval van de huidige aanwe-

zige onderwijshuisvesting, zeker in het primair en voortgezet onderwijs. 

Wij gingen in Nederland toch voor een kwaliteitsverbetering van het on-

derwijs? Er hebben toch ook diverse positieve overleggen plaatsgevonden 

over de vermaatschappelijking van het onderwijs? Welnu, dan is actie 

geboden. Indien de centrale overheid de komende jaren de scholenbouw 

faciliteert, dan zal dat een reeks van positieve effecten met zich mee-

brengen: er wordt bouwvolume gecreëerd; door duurzaam te bouwen zal 

het energieverbruik dalen; minder werklozen in de bouwsector; een beter 

besteedbaar inkomen niet alleen voor de sector op zich, maar ook voor 

het daarin werkzaam zijnde personeel; betere onderwijshuisvesting dat 

kan leiden tot betere prestaties van onderwijzend personeel en leerlingen; 

beheersbare exploitatie-uitgaven voor de schoolbesturen etc. Daar komt 

dan nog eens bij dat de investering door de centrale overheid niet verlo-

ren gaat, de lokale overheid behoudt immers het economisch claimrecht 

op de in waarde gestegen huisvestingsvoorziening.

Innovat ieve aanbesteding
Er zijn op dit moment initiatieven vanuit het bedrijfsleven die de centrale 

overheid kunnen helpen bij de implementatie van extra investerings-

impulsen in onderwijsgebouwen. GMA Facility Services BV uit Alphen 

aan den Rijn heeft daarvoor het BEO-concept (Bouw en Exploitatie van 

Onderwijshuisvesting) ontwikkeld dat gebaseerd is op innovatieve aan-

besteding, duurzaam bouwen en onlosmakelijk daaraan verbonden een 

twintigjarige exploitatie. De centrale overheid, de gemeenten, de school-

besturen en de uiteindelijke gebruikers van de schoolgebouwen kunnen 

daarmee hun eigen belang veilig stellen.

Kortom, er resteren een aantal vragen waarop het antwoord tamelijk 

cruciaal is voor de toekomst van de onderwijshuisvesting in het primair 

en voortgezet onderwijs: waarom investeert de overheid op dit moment 

niet rechtstreeks in onderwijshuisvesting? Staat de kwaliteit van het on-

derwijs en van de onlosmakelijk daarmee samenhangende voorzieningen 

niet meer op de politieke prioriteitenlijst? Waarom kunnen de VNG en 

de landelijke onderwijsorganisaties de politiek niet aanzetten tot actie? 

De antwoorden op dit soort vragen zullen gezwind moeten komen want 

achterover leunen is in de huidige tijd geen optie meer.

Ron Davids, Bond KBO en Ruud Krykofski, GMA B.V. Facility Services en 

voormalig directeur financiën, Directie Primair Onderwijs OCWInvesteringsimpuls in 
onderwijshuisvesting
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Narthex is een tijdschrift voor de ontwikkeling van de school als een waardegerichte gemeenschap. Het is 

gericht op schoolleiders en docenten GL. Elk nummer van Narthex heeft een centraal thema. We laten de 

mensen uit de praktijk veel aan het woord. Daarnaast is er aandacht voor poëzie, beeldende kunst en recent 

verschenen boeken.

Wijkend perspectief
Tussen leren en vormen

Het lijkt een open deur: in school gaan onderwijs en vorming hand in hand. Toch blijkt het voor scholen nog 

niet zo eenvoudig te zijn om hun visie op vorming onder woorden te brengen - hoe en waartoe vormen zij hun 

leerlingen? Die vraag staat centraal in de nieuwe Narthex. De antwoorden lopen behoorlijk uiteen.

De Bond KBvO maakt dit tijdschrift met de Besturenraad, de KvSC en de vDLG.

Het verschijnt 6 keer per jaar.

Bestellen
voor een proefexemplaar, bestelling of abonnement

T 0495 – 499 319 E info@damon.nl

Narthex, tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie
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Het aantal inzendingen was boven verwach-

ting, meer dan de helft van de aangeschreven 

schoolbesturen heeft het formulier ingevuld en 

teruggestuurd. Een aantal besturen heeft van de 

mogelijkheid gebruik gemaakt om de enquête 

via de website van de bonden in te vullen. De 

resultaten van de inzendingen zijn inmiddels 

geïnventariseerd en verwerkt. Het merendeel 

(75%) van de verzekerde besturen is tevre-

den tot zeer tevreden. Verder heeft 22% een 

neutrale mening en 3% van de schoolbesturen 

is ontevreden tot zeer ontevreden. Met betrek-

king tot de laatste categorie zijn wij inmiddels 

gestart met het persoonlijk benaderen van deze 

besturen. Dit geldt eveneens voor de schoolbe-

sturen die vragen en/of opmerkingen hebben 

geplaatst. De resultaten van het tevredenhei-

donderzoek zullen wij op korte termijn met 

Marsh bespreken. In dit gesprek zullen tevens 

de vragen en opmerkingen van de ingezonden 

formulieren aan de orde worden gesteld.  

Het spreekt voor zich dat wij u altijd zo goed 

en volledig mogelijk van dienst willen zijn. De 

uitslag geeft een helder beeld van datgene wat 

naar tevredenheid verloopt, zoals de kwaliteit 

van onze adviezen en onze deskundigheid. 

Maar ook geeft de uitslag een helder beeld 

van de onderdelen waaraan we juist nog extra 

aandacht moeten besteden, zoals de schadebe-

handeling en het eigen risico. 

Wij danken degenen die de moeite hebben ge-

nomen om de enquête in te sturen. Voor ons, en 

uiteindelijk voor u, is uw feedback zeer belang-

rijk en noodzakelijk om de kwaliteit van onze 

dienstverlening en producten te continueren en 

waar nodig te verbeteren en aan te passen aan 

uw wensen.  ■
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Leden tevreden over 
verzekeringspakketa
M e e r  a a n d a c h t  v o o r  s c h a d e b e h a n d e l i n g  e n  e i g e n  r i s i c o

In december 2008 heeft het Bureau Katholiek Onderwijs een tevredenheidonderzoek uitgevoerd onder 

schoolbesturen die via de Bond KBO en Bond KBVO een verzekeringspakket hebben afgesloten. 

Door middel van een enquêteformulier zijn deze besturen in de gelegenheid gesteld om hun (on)tevredenheid 

kenbaar te maken over een aantal essentiële onderdelen van het verzekeringspakket, alsmede over de 

dienstverlening van zowel Marsh als het Bureau Katholiek Onderwijs.
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‘Toezicht en goed bestuur’ staan ook in het 

onderwijs volop in de belangstelling. Eind de-

cember 2008 is het lang verwachte wetsvoor-

stel over de invoering van bekostigingsvoor-

schriften voor minimumleerresultaten, alsmede 

een aanvulling van de interventiemogelijk-

heden in het kader van het overheidstoezicht 

en de verbetering van het intern toezicht bij 

de Tweede Kamer ingediend. Het wetsvoorstel 

schrijft onder meer scheiding van bestuur en 

toezicht voor. De Bond KBO heeft eerder ern-

stige bezwaren gemaakt tegen dit wetsvoorstel 

omdat de wetgever zichzelf een zodanig ruime 

rol toemeet in het bepalen van de kwaliteit van 

onderwijs dat gesproken kan worden van een 

uitholling van de grondwettelijke vrijheid van 

onderwijs en uiteindelijk van een bedreiging 

van de onderwijskwaliteit.

Op het congres krijgt u antwoord op wat de 

mogelijke consequenties van de aanstaande 

wetgeving zijn voor uw eigen organisatie? Hoe 

u een eigen aanpak ontwikkelt binnen de gren-

zen van de aanstaande wetgeving, vanuit de 

idee ‘vorm volgt inhoud’. En uit welke vormen 

van bestuurlijke inrichting u kunt kiezen.

Fr issen en Di jksma
Er zullen twee inleidingen worden verzorgd. In 

de ochtend is het woord aan prof. dr. Paul H.A. 

Frissen, o.a. decaan van de Nederlandse School 

voor Openbaar Bestuur en hoogleraar Bestuurs-

kunde aan de Universiteit van Tilburg. Frissen 

staat bekend om zijn prikkelende bijdragen aan 

het publieke debat, vooral als het gaat om de 

rol van de overheid. Hij is wars van standaardi-

sering en een warm pleitbezorger van variëteit, 

in welke sector ook. Dan kan de samenleving 

bloeien. Frissen geeft zijn visie op goed bestuur 

en intern toezicht. Waarom staan deze zo in de 

belangstelling?

In de middag is staatssecretaris Sharon Dijksma 

gastspreker. Zij gaat in op de noodzaak en 

achtergronden van het wetsvoorstel over de 

invoering van bekostigingsvoorschriften voor 

minimumleerresultaten, alsmede een aanvul-

ling van de interventiemogelijkheden in het 

kader van het overheidstoezicht en de verbe-

tering van het intern toezicht. 

Minicol leges
Na elke inleiding kunt u zowel ’s morgens 

als ’s middags een keuze maken uit een 

zestal minicolleges. In deze minicolleges 

staan onder andere good practices centraal. 

Zo gaan Arie-Jan Kraak, voorzitter CvB 

Onderwijsstichting Movare in Kerkrade en 

drs. Dominique T.T. Kamsma, voorzitter RvT 

van de Bisschop Möllerstichting in Sneek, in 

op het Raad van Toezichtmodel in de praktijk 

en in de toekomst. Ada Fischer, algemeen 

directeur van Stichting Christelijk Speciaal 

Onderwijs ’t Gooi, vertelt over de praktijk van 

het one-tiermodel in het onderwijs. Dit mini-

college wordt alleen in de ochtend gegeven. 

In de middag staat daar mr. Gerry ter Huurne 

van het Ministerie van Justitie tegenover die 

een toelichting verzorgt op het wetsvoorstel 

‘Invoering one-tierbestuursmodel voor de BV 

en de NV’. Over intern toezicht in een klassiek 

model spreken Theo Sijbers en Marius Peters 

van de Stichting Samenwerkingsbestuur PO 

Maas en Waal.

Naast deze drie voorbeelden van good 

practices staan nog drie minicolleges op het 

programma.

Onder de titel ‘Vertrouwen op professionali-

teit’ geven dr. Isolde van Roekel – Kolkhuis 

Tanke en drs. San van Eersel een college over 

‘Business Spiritualiteit en de identiteit van 

organisaties’. Hoe zorgt spiritueel leiderschap 

voor eenheid in de diversiteit die decentrali-

satie met zich meebrengt. Hoe u kunt werken 

met de door de Bond KBO ontwikkelde quick 

scan intern toezicht is onderwerp van het 

minicollege dat mr. Thérèse F.M.A. Penders 

verzorgt. In zijn minicollege legt drs. Nico 

Dullemans mogelijke alternatieven naast het 

wetsvoorstel.

Reeks
Het congres is de derde activiteit in een reeks 

rond dit thema. In de netwerkbijeenkomsten 

in november 2008 is ingegaan op aspecten: 

waarom intern toezicht? Welke bestuur-

lijke modellen zijn te onderscheiden? Hoe 

ziet intern toezicht er uit in die bestuurlijke 

modellen? 

In vervolg op deze meer theoretisch georiën-

teerde netwerkbijeenkomsten heeft de Bond 

KBO op 11 december 2008 de avond-work-

shop ‘Hoe houd ik toezicht’ georganiseerd, 

speciaal voor toezichthouders verbonden aan 

bij de Bond KBO aangesloten besturen (soms 

zijn besturen tevens toezichthouders). De 

workshop was interactief en praktijkgericht. 

Deelnemers hadden de gelegenheid het intern 

toezicht in de eigen organisatie tegen het licht 

te houden. De toekomstige wetgeving rond 

governance is daarbij ook een belangrijke 

invalshoek geweest. Vanwege het interactieve 

karakter van de workshop hadden de deelne-

mers al enig voorwerk gedaan aan de hand 

van de vraag: Hoe heb ik mijn eigen toezicht 

georganiseerd?  ■

informatie www.bondkbo.nl/congres

Congres Bond KBO: 
‘Zicht op toezicht en besturen. Wat moet? Wat kan?’
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Jean-marie Dubbelaar

Leerplicht: strafvervolging tegen schoolleider

foto Jurgen Huiskes
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Regelmatig worden ouders strafrechtelijk 

vervolgd omdat zij er niet voor zorgen dat 

hun leerplichtige kinderen naar school gaan. 

Ook de leerlingen zelf kunnen tegenwoordig 

voor de strafrechter gedagvaard worden. De 

kantonrechter die zich hiermee bezig houdt 

wordt in de media wel ‘de spijbelrechter’ 

enoemd.

De directeur van de school moet beslissen 

over verzoeken tot vrijstelling voor minder 

dan 10 dagen. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

ouders die buiten de schoolvakanties om met 

hun kinderen weg willen, omdat hun werk 

het niet toelaat dat tijdens de vakantie te 

doen.

Verplichtingen

Weinig directeuren zullen zich realiseren 

dat zij ook zelf mikpunt van strafvervolging 

kunnen worden in verband met de leerplicht. 

Toch is dat wel het geval. De Leerplichtwet 

legt aan schooldirecteuren (aangeduid als: 

de hoofden) diverse verplichtingen op. Het 

hoofd moet aan de leerplichtambtenaar 

kennis geven van de in- en uitschrijving 

van leerplichtige leerlingen en van de 

verwijdering van een leerling. Hij geeft aan 

de leerplichtambtenaar alle inlichtingen die 

deze verlangt. En hij moet aan de ambtenaar 

kennis geven van zogenaamd relatief school-

verzuim; dat is het geval van een leerling 

die wel aan de school is ingeschreven, en in 

zoverre aan de leerplicht voldoet, maar veel 

zonder geldige redenen afwezig is.

Met veel wordt bedoeld drie achtereenvol-

gende schooldagen of 1/8 deel van de lestijd 

in een periode van 4 achtereenvolgende 

lesweken. Als zo’n geval zich voordoet moet 

het hoofd hiervan onverwijld kennis geven 

aan de leerplichtambtenaar.

Strafbaar

Voldoet het hoofd niet aan deze verplichtin-

gen dan is hij strafbaar. De maximumstraf 

voor dit feit is een maand hechtenis of een 

geldboete van € 3.700,- Van deze strafbepa-

ling is, voor zover ons bekend, tot voor kort 

nooit gebruik gemaakt. Dat is te begrijpen, 

want alleen op een dorpsschool van kleine 

omvang zal het mogelijk zijn dat de directeur 

hoogstpersoonlijk in het oog houdt welke 

leerlingen wel of niet aanwezig zijn en wat 

voor redenen zij hebben voor afwezigheid. 

Zodra de school een wat grotere omvang 

heeft en naarmate de organisatie complexer 

wordt, is de directeur hiervoor geheel of 

gedeeltelijk afhankelijk van zijn mede-

werkers. Dan vergt het een goed lopende 

administratie en bereidheid van individuele 

medewerkers om afwezigheid te signaleren, 

te registreren en door te geven. De directeur 

is daarvoor dan wel eindverantwoordelijk, 

maar kan er niet persoonlijk voor instaan 

dat de verplichtingen ten allen tijde worden 

nageleefd. Er is dan eerder sprake van een 

inspanningsverplichting van de directeur 

en het zal van zijn managementkwaliteiten 

afhangen in hoeverre hij er in slaagt de mel-

dingen van afwezigheid altijd tijdig en com-

pleet te laten doen. Een strafbepaling past 

hier eigenlijk niet bij, omdat de directeur het 

niet voor 100% zelf in de hand heeft dat de 

meldingsverplichtingen worden nageleefd.

Afwezigheidadministratie

De laatste tijd echter lijken leerplichtambte-

naren deze strafbepaling ‘ontdekt’ te hebben 

en wordt met enige regelmaat vernomen dat 

zij die in stelling brengen, met een daadwer-

kelijk proces-verbaal of alleen als dreiging. 

Uit de weinige jurisprudentie is inmiddels 

gebleken dat het spanningsveld tussen de 

formele verantwoordelijkheid van de school-

directeur en diens feitelijke (niet-) verwijt-

baarheid ook de rechter voor problemen 

stelt. Tot een veroordeling van een directeur 

is het dan ook nog niet gekomen.

Desondanks is het van groot belang voor 

directeuren in het po en vo prioriteit te 

geven aan een goede afwezigheidadministra-

tie en goed verloop van het meldingsproces.  

Nu de leerplichtambtenaren, zoals gezegd, 

deze strafrechtelijke aansprakelijkheid van 

de hoofden blijkbaar ‘ontdekt’ hebben, 

kan verwacht worden dat in toenemende 

mate schoolleiders hiermee te maken zullen 

krijgen.

Belangrijker is nog dat een zo goed moge-

lijke naleving van de meldingsplichten van 

de Leerplichtwet ook in het belang is van de 

leerlingen. Een probleem rond een spijbelen-

de of door de ouders thuisgehouden leerling 

zal eerder aangepakt kunnen worden als de 

leerplichtambtenaar er tijdig betrouwbare 

gegevens over ontvangt. ■

Juridische dienstverlening:

T 070 - 356 87 40 E secrjur@bkonet.nl

studenten op Outdoortraining geweest en het waren drie waarde-

volle dagen. Het is prachtig om te zien dat jonge mensen iets over 

zichzelf en de ander ontdekken. Het is mooi als je ziet dat de groep 

goed reageert als iemand zijn emoties toont. Maar net als bij de 

NLP-cursus is het ook goed als iemand zijn emoties niet wil laten 

zien. Het is zo makkelijk om iemand aan het huilen te krijgen. Eén 

goed gemikte zin en de waterlanders komen. Maar hoe help je de 

persoon verder na zo’n emotionele ‘burst-out’ ? Dat is iets waar 

alle coachingscursussen, train-de-traineropleidingen, NLP- of RET-

programma’s misschien wat meer aandacht aan mogen schenken. 

Mij komen de leerdoelen, inzichten en feedbackgesprekken even de 

neus uit. Ik wil niets meer smart formuleren, ik wil geen feedback 

meer en geen zelfinzicht. Ik wil ongenuanceerd, lekker generali-

serend op de bank zitten zeiken over gedrag van iemand die daar 

helemaal niets aan kan veranderen, maar waar ik me toch aan 

stoor! Zo. En waag het nu niet om me te vragen: ‘Wat maakt toch 

dat dit jou zo raakt?’ Want dan, dan …. dan ga ik verdomme nu 

toch nog janken.  ■
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Annemieke de Schepper

“Er zit niet genoeg energie op.” Ik hoor het mijn vriendin zeggen 

en ik voel weerstand. Ik probeer een leerpunt te formuleren voor 

mijn modellingopdracht voor mijn NLP-cursus. Een cursus geheel 

vergoed door de beurs voor onderwijsgevenden dus ik voel me 

verplicht om het serieus aan te pakken. Mijn leerpunt moet SMART 

geformuleerd zijn. Nu zijn er zat concrete situaties die ik wil ver-

anderen, maar ik wil het graag wel een beetje zakelijk houden.

De confrontatie aangaan met mijn leidinggevende was vorige week 

een concreet probleem. “Maar er zit nu niet genoeg energie op, dus 

die gaat niet werken.” Mijn vriendin heeft gelijk. Maar ik krijg de 

kriebels van dit hulpverlenersjargon. Ik ken het zelf te goed nu met 

mijn NLP-mastersopleiding. 

“Ik merk dat het je raakt, klopt dat?, vraagt een medecursist aan 

me. Ik voel de weerstand in mijn lijf, maar tegelijk de werking 

van zijn woorden. Het treft me, maar ik wil niet janken. Ik rook 

een sigaretje met mede-cursiste Janine die bibberend vertelt over 

een emotioneel geladen oefening. “Maar wat doet dan met jou?”, 

vraagt medecursist Leo. Ik krijg braakneigingen en redt Janine: 

“Joh, ga mee naar binnen. ’t Is zo koud.”

We reflecteren wat af. Ook in ons onderwijs. Ik ben net met 

Waterlanders en weerstand 

Verhouding intern toezicht/extern  
toezicht
Het interne toezicht speelt een zeer belangrijke 

rol in het externe toezicht dat de inspectie 

uitoefent. Naar de mate waarin de interne 

toezichtfunctie in de praktijk onafhankelijk, 

serieus en met de nodige scherpte wordt 

uitgevoerd kan de externe toezichthouder 

verder terugtreden, zo is de gedachte van de 

bewindslieden. Het perspectief van waaruit 

toezicht wordt uitgeoefend door de externe en 

de interne toezichthouder verschilt echter. De 

Bond KBO vindt dan ook niet dat het interne 

toezicht het externe toezicht kan vervangen. 

    

Code goed bestuur 
Tot slot krijgt de minister in dit wetsvoorstel 

de bevoegdheid een code goed bestuur aan te 

wijzen. Indien de minister daarvan gebruik 

maakt, dan vult hij daarmee in wat goed 

bestuur is. De interne toezichthouder moet dan 

krachtens de hem opgelegde wettelijke taak 

toezien op de naleving (of gerechtvaardigde 

afwijking) van de code door het bestuur. De 

interne toezichthouder als verlengstuk van de 

overheid? 

Goed bestuur:  code en gedrag
Schoolbesturen zijn op dit moment niet wette-

lijk verplicht aan normen van goed bestuur, zo-

als de scheiding van bestuur en intern toezicht, 

te voldoen. Dat neemt niet weg dat veel school-

besturen nu op sommige onderdelen de normen 

van goed bestuur als een ethische code in acht 

nemen. En zo zijn de codes oorspronkelijk ook 

bedoeld. Ook de codes voor het bedrijfsleven 

waren ethische codes, totdat de code Tabaks-

blat via het Burgerlijk Wetboek bindend werd 

en de code een meer juridisch karakter kreeg. 

De codes voor goed bestuur zijn overgewaaid 

uit de Verenigde Staten. De codes hebben daar 

niet de omvangrijke fraudes kunnen verhin-

deren. Verdere aanscherping van de codes was 

het gevolg. Nu is er het besef dat de codes van 

goed bestuur weliswaar van belang zijn, maar 

dat het succes ervan afhangt van het gedrag 

van bestuurders en interne toezichthouders. Het 

gaat ook niet alleen om de informatie die interne 

toezichthouders hebben, maar veel meer om de 

vraag of ze op basis van deze informatie willen 

interveniëren. 

Goed bestuur in de toekomst 
De Bond KBO acht het onlangs ingediende wets-

voorstel disproportioneel en daarmee onwenselijk. 

Vanwege de professionalisering van schoolbe-

sturen blijft de Bond KBO een voorstander van 

scheiding van bestuur en intern toezicht. De bond 

adviseert schoolbesturen dan ook na te gaan of 

het bestuur van hun scholen voldoende is ge-

scheiden van het intern toezicht op het bestuur en 

hun intern toezicht verder te professionaliseren. 

Voor de Bond KBO is wel leidraad dat de vorm de 

inhoud volgt, mede vanuit het subsidiariteitsbe-

ginsel.  ■

In het volgende nummer van Schoolbestuur gaan 

we in op de functionele en organieke scheiding van 

bestuur en intern toezicht voor schoolbesturen. 

VERVOLG VAN PAGINA 21
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Door de onderwijsgeschiedenis 

heen zijn er voortdurend initiatie-

ven geweest tot vernieuwing, maar 

vrijwel altijd hebben enthousiasme 

en scepsis scherp tegenover elkaar 

gestaan. Hoe komt dit? Leraren 

bouwen aan een persoonlijk 

systeem van kennis, vaardigheden 

en houdingen. Bij voorstellen voor 

verandering ontstaan er confronta-

ties tussen dit persoonlijk systeem 

en de voorstellen, wat vaak leidt 

tot polarisatie en verdeeldheid. Dit 

is ernstig, want dit zorgt voor pro-

blemen. Dat is echter te vermijden 

door een bijzonder leiderschap te 

ontwikkelen. 

Over de auteur(s):

Dolf van den Berg is hoogle-

raar aan TiasNimbas — Business 

School, Tilburg University in asso-

ciation with Eindhoven University 

of Technology. Hij is emeritus 

hoogleraar onderwijsinnovatie/

verandermanagement aan de Rad-

boud Universiteit in Nijmegen.

De mede-auteurs zijn verbon-

den aan OMO — Ons Middelbaar 

Onderwijs.

Denk aan je mensen. Weerbarstig-

heid te lijf in het onderwijs en 

elders

Auteur: D. van den Berg (red.)

139 blz. Prijs:  14,80

ISBN: 9789044121056

Info: Info@garant-uitgevers.nl
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De christelijke betrokkenheid bij 

sociale vraagstukken heeft geleid 

tot markante documenten. Het 

meest bekend zijn de pauselijke 

encyclieken, maar ook het pro-

testantisme en het Oosteuropese 

christendom kennen maatgevende 

geschriften. Wat is de hedendaagse 

relevantie van de sociale denkbeel-

den van de drie stromingen? Zeker 

hebben de documenten (het den-

ken over) de hedendaagse samen-

leving mede gevormd. Begrippen 

als ‘waardigheid’, ‘subsidiariteit’ en 

‘soevereiniteit in eigen kring’ heb-

ben christelijke wortels. Maar hoe 

aansprekend zijn de christelijke 

denkbeelden in de seculariserende 

samenleving?

 

Deze vraag krijgt uitwerking aan 

de hand van concrete thema’s; 

aan de orde komen onder andere 

de waardigheid van de mens en 

mensenrechten, ‘hoop’ als he-

dendaagse deugd, ‘zin(loosheid) 

van arbeid’ en het probleem van 

de vrije wil. De auteurs komen 

tot uiteenlopende conclusies. 

Soms leidt de religieus geïnspi-

reerde taal tot kritiek op de harde 

realiteit, soms tot conservatisme, 

andere keren tot inspiratie om de 

wereld beter te maken. De auteurs 

verschillen ook in hun waardering 

van het christelijk sociaal denken. 

Naast uitwerking en verdieping 

van hiervan presenteert de bundel 

kritiek op onderbouwing van de 

denkbeelden, de samenhang en de 

pretenties.

 

Christelijk Sociaal Denken

Traditie – Actualiteit – Kritiek

Auteur: Marcel Becker (red.) 

288 blz. Prijs  20,90

Isbn 978 90 5573 937 8
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Omslag

Foto ANP
Allegorie van goed bestuur, detail van een 
fresco van Ambrogio Lorenzetti (1338-
1339, Palazzo Pubbluco, Siëna, Italië). De 
ongeposeerde, gesluierde vrouw met een 
gouden kroon op haar hoofd, symboliseert 
prudentie


