
RELATIE BESTUUR EN TOEZICHT

Governancecode benadrukt toegevoegde waarde belanghebbenden

FEEDBACK EN 
VERANT WOORDING: 
SPANNEND EN 
ZINVOL

De VO-academie heeft eind november een uitwisseling georganiseerd 
tussen bestuurders en toezichthouders over de relatie tussen bestuur en 
toezicht, met de code Goed Onderwijsbestuur als uitgangspunt. In de 
aanloop naar een professionaliseringsaanbod van de VO-academie op 
dit gebied, verkent governance-expert Puck Dinjens de stand van zaken.

Tekst: Puck Dinjens

De inrichting van de governance in het onderwijs is 
gebaseerd op die in de private sector. Bij het ontwerp 
van de governance voor het onderwijs is echter geen 
rekening gehouden met één afwijkende factor, te 
weten de invloed van de aandeelhouder. In de 
private sector heeft deze wel een plaats gekregen. 
Dat is ook niet verwonderlijk gezien de ontstaans
geschiedenis van governance, want de aandeelhouder 
staat aan de wieg daarvan. Deze wilde zijn invloed 
laten gelden op de besturing van de onderneming. 
De aandeelhouder had behoefte aan een systeem 
van checks and balances waardoor geborgd werd 
dat primair zijn belangen werden gediend en secundair 
die van andere stakeholders. De eerste regelgeving 
(die wij nu ‘governance’ noemen) betrof veelal het 
afleggen van financiële verantwoording, het uitkeren 
van dividend en het reguleren van de topinkomens.

Doordat bij de inrichting van governance in het 
onder wijs niet expliciet is teruggegaan naar de 
tekentafel, maar – met misschien wel meer dan 
een schuin oog – gekeken is naar de private sector, 
is de invloed van belanghebbenden in het onderwijs 
gering gebleven. Wanneer er op de achtergrond 
geen aandeelhouder is die de organisatie bij de 
les houdt, kan de organisatie zich in een aantal 
opzichten veel meer vrijheidsgraden permitteren. 
De aandeelhouder zal de vraag voor wie en waarom 
de organisatie is opgericht, expliciet meewegen bij 
de beoordeling van ieder voorstel dat door de top 
van de organisatie wordt gedaan. Er is immers een 
ruime overlap tussen de belangen van de aandeel
houder en die van de organisatie. Daardoor kan de 
aandeelhouder de organisatie niet alleen ‘op koers’ 
houden, maar ook behoeden voor al te wilde 
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bewegingen. Een organisatie zonder deze invloed 
is op zichzelf aangewezen om de zijnsvragen te 
stellen als: ‘Waarom bestaan wij als organisatie?’ 
en ‘Voor wie en waartoe zijn wij er?’. Als deze vragen 
leidend zijn in de keuzes die gemaakt worden, blijft 
de organisatie goed verankerd en kunnen grote 
incidenten in principe vermeden worden.

Publiek belang
De code Goed Onderwijsbestuur van de VOraad die 
op 1 augustus 2015 in werking is getreden, voorziet 
hier nadrukkelijk in. Het dienen van publieke belangen 
is een van de drie kernaspecten van de code. Het vo 
heeft immers een publieke taak en wordt met publieke 
gelden bekostigd. De code roept onderwijsinstellingen 
op, allereerst de zijnsvragen te stellen. Dit om ervoor 
te zorgen dat bestuurders en toezichthouders van 
onderwijsinstellingen op hun netvlies houden waar
voor de instelling is opgericht en voor wie deze 
bedoeld is. Van de bestuurders en toezichthouders 
wordt verwacht dat zij invulling geven aan een 
bestuurscultuur waarin sensitief wordt gereageerd 
op publieke belangen; waar mensen gericht zijn op 
de realisatie van de publieke doelen én waar de 
publieke middelen gepast worden aangewend. Daar
toe is het van belang dat zij voldoende zicht hebben 
op de wijze waarop de primaire taak van de onderwijs
instelling ten uitvoer wordt gebracht, alsook op het 
primaire proces en de interne bedrijfsvoering. Uit 
ervaring is bekend dat er minder zicht is op de wijze 
waarop publieke belangen gediend worden, wanneer 
toezicht op een te grote afstand is komen te staan.
Aan de oproep om de zijnsvragen regelmatig te 
stellen, willen bestuurders en toezichthouders uit 
het vo zeker gehoor geven. Waar het gaat om zicht 
op de kerntaak, signaleren zij dat dit in de praktijk 
lastiger te verwezenlijken is. Het dilemma ‘afstand 
en betrokkenheid’ gaat dan opspelen. Uit de uitwis
seling tussen toezichthouders en bestuurders die 
de VOacademie eind november organiseerde, 
bleek dat een raad van toezicht die nadrukkelijk 
zicht probeert te krijgen op het primaire proces, 
snel wordt ervaren als een raad die zich te veel met 
details bezig houdt in plaats van met de grote lijnen. 
De aanwezigen waren het erover eens dat bestuur
ders gaan over ‘het hoe én het wat’ en dat de raad 
van toezicht zich in principe dient te beperken tot 
‘het wat’. Zodra dit principe wordt losgelaten, dreigt 
rolverwarring te ontstaan. Alleen als het echt nodig 
is – bijvoorbeeld bij een ‘nietpluisgevoel’ – mag of 
moet de raad afwijken van de hoofdlijn.

Dit betekent dat vooral nagedacht dient te worden 
over de wijze waarop de raad zich in de praktijk 
informeert over de uitvoering van de kerntaken. 
In de attitude van toezichthouders vraagt dit een 
nog scherpere scheiding tussen het verkrijgen van 
informatie aan de ene kant en de uitvoering van de 
kerntaken van de raad van toezicht aan de andere 
kant. Met andere woorden: het bewust en nadruk
kelijk scheiden van luisteren en zien enerzijds en 
toezien en adviseren anderzijds. 

Knooppunt
‘Een knooppunt zijn’ is het tweede kernaspect van de 
code Goed Onderwijsbestuur VO. Dit aspect belicht 
vooral de verbinding die bestuurders en toezicht
houders vanuit hun positie tot stand kunnen brengen. 
Daarbij gaat het om verbinding tussen het verleden 
en het heden, tussen de strategische voornemens 
en de ‘wortels’ van de organisatie. Verwacht wordt 
dat toezichthouders en bestuurders voortdurend 
nagaan welke ontwikkelingen, eisen en wensen in 
de omgeving van de onderwijsorganisatie spelen 
en hier betekenis aan geven in de vertaling naar 
de doelstellingen en strategie van de onderwijs
organisatie.

Doordat bij de inrichting van 
governance in het onderwijs 
gekeken is naar de private 
sector, is de invloed van 
belanghebbenden gering 
gebleven

Maar ‘een knooppunt zijn’ is vooral het leggen van 
de verbinding tussen de interne organisatie en de 
omgeving ofwel de binnen en de buitenwereld. 
Het gaat om een goede afweging van alle belangen 
van de in de code onderscheiden groepen belang
hebbenden (prioritaire, interne en externe belang
hebbenden).
Dat kan gestalte krijgen met behulp van een horizon
tale dialoog, waarin de verschillende belanghebbenden 
kennis kunnen nemen van wat de onderwijsinstelling 
doet en waarin een bestuurder of toezichthouder 
informatie kan ophalen uit zijn omgeving. Door daar 
op gezette tijden en transparant over te communi
ceren, ontstaan draagvlak en vertrouwen, vooral als 
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er in deze dialoog ook ruimte is voor feedback door 
de belanghebbenden en hen een rol wordt toege
kend bij het bepalen van de koers van de instelling. 
Een derde stap in deze dialoog is het afleggen van 
verantwoording. Zo kan in het jaarverslag worden 
aangegeven welke belanghebbenden bij de vast
stelling van visie, missie en doelstellingen zijn betrok
ken. Of kan de betrokkenheid worden weergegeven 
van relevante belanghebbenden bij het beleid ten 
aanzien van – bijvoorbeeld – het lesaanbod en 
onderwijskwaliteit.

Boegbeeld
Het voeren van deze dialoog wordt spannender 
naarmate de invloed van de belanghebbenden 
groter wordt én naarmate de rol van toezichthouders 
bij deze dialoog toeneemt. Om op dat laatste in te 
gaan: de raad van toezicht wordt dan niet alleen 
beter zichtbaar, maar ook meer aanspreekbaar.
Uit de eerder genoemde uitwisseling blijkt dat de 
meeste raden van toezicht tot op heden van mening 
zijn dat de ambassadeursrol exclusief bij de bestuur
der ligt. Om de bestuurder niet voor de voeten te 
lopen, hebben zij zich weinig geprofileerd ten 
opzichte van de belanghebbenden. Als zij naar 
buiten traden, was dat veelal met een netwerkdoel
stelling. Bestuurders hebben over het algemeen 
goed in beeld dat het van toegevoegde waarde 
kan zijn als de raad van toezicht actief gebruik 
maakt van zijn eigen netwerk. Daarbij wil de bestuur
der overigens graag als het boegbeeld naar buiten 
blijven treden. Tijdens de uitwisseling onderstreepten 
de aanwezigen dat afstemming met de bestuurder 
van doorslaggevend belang is: als die ontbreekt of 
als de raad te zeer op eigen kompas vaart, is de 
verwachting  of de angst  dat het belang van de 
onderwijsinstelling (en de bestuurder) daarmee niet 
gediend is.

Zolang de raad van toezicht zijn netwerk in goed 
overleg met de bestuurder benut, kan dat ertoe 
bijdragen dat de instelling regionaal goed ingebed 
raakt. Dat heeft als voordeel dat de raad aanspreek
baar is en verantwoording kan afleggen aan belang
hebbenden, ook in tijden van voorspoed. Een 
onzicht bare raad zal in principe alleen bij ernstige 
incidenten naar buiten treden en staat dan per 
definitie in een negatief daglicht.

Bij een principlebased code 
hoort een klimaat waarin de 
organen voor medezeggen
schap beter in positie worden 
gebracht

Opvallend is dat de huidige praktijk echt anders is 
dan de code. Zowel bestuurders als toezichthouders 
zijn terughoudend als het erom gaat feedback van 
belanghebbenden te verkrijgen of zich te verant
woorden. Dit aspect van de code vraagt om duidelijke 
handvatten om de vrees bij bestuurders en toezicht
houders weg te nemen.

Zachte kanten
Met het derde kernaspect, aandacht voor de zachte 
kanten van goed bestuur, sluit de code Goede 
Onderwijsbestuur VO goed aan bij hedendaagse 
trends in governance. Daarin ligt de nadruk op het 
bespreekbaar maken van waarden en gedrag, om 
zo te komen tot verbeteringen in toezicht. Het gaat 
vooral om het realiseren van een goede cultuur 
waarbinnen bestuur en toezicht plaatsvinden, in 
plaats van om de regels en de richtlijnen zelf.

In de praktijk zijn zowel bestuurders 
als toezichthouders terughoudend 
in de verantwoording aan belang
hebbenden

56 VO-ACADEMIE  /  KATERNPLUS



Deze inbreng is vooral te danken aan de commissie
Halsema. In haar advies ‘Een lastig gesprek’ oor
deelde de commissie in 2013 dat ‘een goede structuur 
en goede regels niet altijd volstaan om slecht gedrag 
te voorkomen, maar dat goed gedrag wel redding 
kan brengen bij een slechte structuur en gebrekkige 
regels’. De code Goed Onderwijsbestuur is voorname
lijk principlebased. Dat betekent dat de code beoogt 
de overwegingen en het handelen van bestuurders 
en toezichthouders te begeleiden of te stroomlijnen. 
Slechts een klein deel is rulebased, ofwel voor
schrijvend of verbiedend. Het onderdeel uit de code 
dat rulebased is, zijn de harde lidmaatschapseisen 
die de VOraad hanteert. De instelling dient hier 
gewoonweg aan te voldoen.
Bij het deel dat principlebased is, past de gedachte 
van ‘pas toe of leg uit’. Daarbij is het van belang te 
beseffen dat een uitzondering op een principe niet 
licht gemaakt kan worden: deze dient aantoonbaar 
in het belang van de onderwijsinstelling te zijn en 
jaarlijks verantwoord te worden. In de code wordt 
onderstreept dat daarbij de juiste normen en waar
den dienen te worden gehanteerd. Er wordt gesproken 
over moreel juist gedrag dat op drie momenten zicht
baar dient te worden: bij de discussie, bij het maken 
van een goede afweging en bij het handelen. Om aan 
te geven aan welke waarden en normen de VOraad 
denkt, is een uitgebreide set van kern waarden 
benoemd, die guidance kunnen geven bij het 
besturen van en toezien op de onderwijsinstelling.

Bestuurders en toezichthouders 
vinden het spannend om 
invloed uit handen te geven

In de code wordt ook aandacht geschonken aan 
leiderschap en professionaliteit. Om ter zake kundig 
te zijn en te blijven is het van belang dat bestuurders 
en toezichthouders zich door te leren en te reflecteren 
meester maken van de kennis en vaardigheden van 
‘goed bestuur’. Voor bestuurders en toezichthouders 
zijn reflectie en permanente ontwikkeling noodzakelijk, 
evenals een lerend klimaat, waarin transparantie, 
openheid en betrouwbaarheid belangrijke waarden zijn.
Bij een principlebased code hoort een klimaat waarin 
mensen met elkaar van gedachten wisselen en het 
afwegen en handelen onderling toetsen. Maar ook 

een klimaat waarin ouders en leerlingen kunnen 
participeren in de onderwijsorganisatie en waarin 
de organen voor medezeggenschap beter in positie 
worden gebracht. Wat daarbij helpt, is als informatie 
zodanig wordt aangeleverd dat de medezeggen schap 
haar taak optimaal kan vervullen, en als scholing, 
training en evaluatie van het eigen functioneren van 
de medezeggenschap worden gestimuleerd. Zowel 
bestuurders als toezichthouders kunnen bijdragen 
aan een dergelijk klimaat.
De aanwezigen bij de uitwisseling, eind november, 
onderkenden de meerwaarde van goed toezicht. 
Een bestuurder kan zich scherpen aan zijn raad van 
toezicht en kan zijn voordeel doen met de inbreng 
van een goed functionerende raad. Waar het de 
inbreng van belanghebbenden betreft, waren er 
vooral zorgen over de deskundigheid van de 
gesprekspartners. De aanwezige bestuurders en 
toezichthouders realiseerden zich dat zij kunnen 
bijdragen aan het versterken daarvan.

Handen en voeten
Alles overziend, is de conclusie dat de code Goed 
Onderwijsbestuur nadrukkelijk op het publieke belang 
is gericht en hiermee een hiaat vult dat in de gover
nance in de publieke sector was ontstaan. Van de 
drie kernaspecten blijken er twee op vragen te stuiten, 
namelijk ‘het dienen van het publieke belang’ en ‘het 
zijn van een knooppunt’. De achterliggende reden is 
in essentie vergelijkbaar. Hoewel iedereen onderschrijft 
dat het van belang is dat de onderwijsinstelling zich 
verhoudt tot de verschillende belanghebbenden om 
zo optimaal het publieke belang te dienen, vinden 
zowel bestuurders als toezichthouders het spannend 
om invloed uit handen te geven. Zij willen zich bij 
voorkeur tot de belanghebbenden verhouden wanneer 
het gaat om netwerken of informatie uitwisselen, 
maar nog niet zozeer om feedback te verkrijgen of 
verantwoording af te leggen. De VOacademie kan 
een rol spelen in het hanteerbaar maken van deze 
code, door bestuurders en toezichthouders mee te 
nemen in de nieuwe denkwijze en de drie kern
aspecten praktisch handen en voeten te geven. 

Drs. Puck Dinjens (partner bij GovernanceQ) is van origine 
arbeids en organisatiepsycholoog en veranderkundige. 
Ze heeft jarenlange ervaring in het adviseren en 
begeleiden van bestuurders en richt zich sinds tien jaar 
op governance in diverse sectoren.
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