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1.1 Aanleiding onderzoek
De afgelopen jaren is in opdracht van 
Verus een onderzoeksprogramma 
uitgevoerd en gepresenteerd 
over de rol van het intern toezicht 
ten aanzien van de identiteit, 
onderwijskwaliteit, strategisch 
partnerschap en stakeholderbeleid. Het 
onderzoeksprogramma bestond uit vier 
deelonderzoeken en dit is het verslag 
van het vierde deelonderzoek.

Het onderzoeksprogramma levert 
waardevolle inzichten op voor de 
(verdere) ontwikkeling van het intern 
toezicht binnen het onderwijs sinds de 
invoering van de Wet Goed Onderwijs 
Goed Bestuur (in 2010) en de 
introductie van nieuwe/herziene codes 
voor good governance in het onderwijs.

We zien op basis van de eerste drie 
deelonderzoeken een duidelijke 
ontwikkeling richting:
1. Een ruime(re) taak/

verantwoordelijkheid voor het 
intern toezicht.

2. Meer inhoudelijk betrokken 
toezicht, met een 
zekere eigenstandige 
verantwoordelijkheid.

3. Een grotere rol en zichtbaarheid 
van het toezicht in het strategisch 
netwerk van de organisatie.

Deze ontwikkeling stelt nieuwe (en 
hogere) eisen aan het functioneren 
van het intern toezicht en de 
onderlinge omgang tussen toezicht 
en bestuur(der). Bij de intern 
toezichthouders leidt dit tot vragen 
als: Welke eisen stelt dit aan het intern 

toezicht (wat betreft tijdsbesteding, 
kwaliteit, ruimte en dergelijke)? Is 
er gaandeweg geen sprake van 
overvraging van het toezicht? Waar 
liggen de grenzen van wat mogelijk is?

Ook bestuurders worstelen met 
onzekerheid: Gaan de intern 
toezichthouders niet te veel op de 
bestuurdersstoel zitten? Bemoeien ze 
zich niet te veel met de inhoud van het 
beleid? Houden ze nog wel genoeg 
afstand tot de werkorganisatie? Die 
zorg van de bestuurders is begrijpelijk. 
Toch ligt een actieve(re) rol van de 
bestuurders om een meer inhoudelijke 
betrokkenheid van het intern toezicht te 
stimuleren, voor de hand. Bestuurders 
hebben er immers alle baat bij dat 
hun overleg met het intern toezicht 
toegevoegde waarde heeft voor de 
organisatie.

Diverse ledenorganisaties van 
Verus zijn inmiddels bezig om hun 
governance (een CvB/RvT-model 
dan wel Toezichthoudend Bestuur 
(TB) of Raad van Beheer (RvB)-model 
verder te ontwikkelen. Daarbij wordt 
vaker uitgegaan van de principes van 
waarde(n)vol bestuur en toezicht. 
Ook maken de organisaties gebruik 
van nieuwe instrumenten als een 
toezichtkader en informatieprotocol, 
en zoeken ze naar mogelijkheden 
om invulling te geven aan strategisch 
partnerschap tussen bestuur en 
toezicht.

Als vervolg op de vorige deelonder-
zoeken is dit vierde deelonderzoek 
een nadere verkenning van de 

mogelijkheden en grenzen van 
‘strategisch partnerschap’ tussen 
bestuur en intern toezicht. Het richt 
zich op de vragen wat ‘redelijkerwijs’ 
van het intern toezicht kan/mag 
worden gevraagd en waar de ‘grenzen’ 
liggen; en wat deze ontwikkeling 
betekent voor de rol van de bestuurder.
Daarbij richten we ons zowel op 
de eisen die dat stelt aan de intern 
toezichthouder als de betekenis ervan 
voor de bestuurder.

1.2 Onderzoeksvraag en 
deelvragen
De centrale onderzoeksvraag in dit 
onderzoek is:

Welke eisen stelt ‘strategisch 
partnerschap’ tussen bestuur en intern 
toezicht van onderwijsinstellingen aan 
de intern toezichthouder, wat betekent 
dat voor de bestuurders en in hoeverre 
worden zij daarmee overvraagd?
 
Deelvragen zijn:
• Welke ontwikkelingen worden in 

de praktijk zichtbaar als het gaat 
om een bredere taak, grotere 
inhoudelijke betrokkenheid, meer 
positie in het netwerk en meer 
eigenstandig optreden van het 
intern toezicht?

• Wat zijn daarbij de belangrijkste 
trends en ervaringen? 

• Onder welke condities is deze 
verdere ontwikkeling mogelijk? 
Waarom lukt het in de ene 
organisatie wel/beter dan in 
andere organisaties?

• Wat betekent dat voor de rol en 
werkwijze van de bestuurder(s)?

1. INTRODUCTIE
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• Waar liggen de grenzen van wat 
mogelijk is? Wanneer wordt het 
‘lastig’ voor bestuurders en intern 
toezichthouders?

1.3 Onderzoeksopzet
Aangezien het gaat om een 
verdiepende analyse van 
ontwikkelingen (met name de betere 
practices),	de	bepalende/specifieke	
factoren (waarom lukt het in de ene 
casus wel en in de andere niet?) en de 
opvattingen (inclusief achterliggende 
gedachten en emoties) over mogelijke 
grenzen, hebben we ervoor gekozen 
om ons onderzoek uit te voeren aan de 
hand van zes casestudies.

We hebben onder de leden van 
Verus enkele onderwijsorganisaties 
geselecteerd met een zekere verdeling/
spreiding over de onderwijssectoren 
PO, VO en MBO, de regio’s en de 
achtergrond/identiteit protestants-
christelijk (pc) en rooms-katholiek (rk). 
Deze organisaties zijn allemaal meer 
of minder vernieuwend bezig als het 
gaat om meer strategisch partnerschap 

tussen bestuur en intern toezicht. Een 
meerderheid van deze organisaties 
heeft voorafgaand aan dit onderzoek 
de masterclass over waardengedreven 
bestuur en toezicht bijgewoond en/
of wordt regelmatig door Verus 
ondersteund bij hun ontwikkeling.

Uiteindelijk hebben zes 
onderwijsinstellingen (met in de 
meeste gevallen het CvB/RvT-model) 
deelgenomen aan het onderzoek. In dit 
rapport worden hun verhalen anoniem 
weergeven. 
• Organisatie A, Zuid-Holland (PO/

Kinderopvang, pc, CvB/RvT-
model)

• Organisatie B, Zuid-Holland (PO, 
pc, CvB/RvT-model)

• Organisatie C, Noord-Brabant 
(PO, rk, CvB/RvT-model)

• Organisatie D, Noord-Brabant(VO, 
pc, RvB-model)

• Organisatie E, Groningen (VO, pc/
rk, CvB/RvT-model)

• Organisatie F, Gelderland (VO/
MBO, pc/rk, CvB/RvT-model)

Van elke deelnemende organisatie zijn 
meerdere personen geïnterviewd: 
• de voorzitter van het intern 

toezicht; 
• de bestuurder(s); 
• een vertegenwoordiging van de 

medezeggenschap ((G)MR/OR); 
• een directeur/schoolleider;
• een of meerdere betrokken 

ouder(s). 

Daarnaast hebben we aanvullende 
informatie ontleend aan recente 
jaarverslagen en/of de website van de 
betreffende	organisaties.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 beschrijven we de 
onderzoeksresultaten per casus. 
Vervolgens zetten we in hoofdstuk 3 de 
belangrijkste onderzoeksbevindingen 
op een rij, waarna we hoofdstuk 4 
afsluiten met conclusies en een korte 
reflectie.
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2. CASUSBESCHRIJVINGEN

In dit hoofdstuk volgt een beschrijving 
van de onderzoeksresultaten.1 Per 
casus geven we een beschrijving van 
het	profiel	en	(de	totstandkoming	
van) het bestuursmodel. Daarnaast 
beschrijven we hoe het strategisch 
beleid wordt vormgegeven, de manier 
waarop interne en externe stakeholders 
hierbij betrokken worden, en de rol van 
ouders hierbij. Ook geven we weer 
hoe het strategisch partnerschap van 
bestuur/intern toezicht wordt ingevuld, 
en verwoorden we de condities die de 
verschillende betrokkenen formuleren 
voor een goede invulling van het 
strategisch partnerschap.

De cursiveringen in dit hoofdstuk 
betreffen	letterlijke	uitspraken	die	door	
de geïnterviewde personen zijn gedaan 
of zijn ontleend aan beleidsstukken en/
of de website.

2.1 Organisatie A, Zuid-
Holland
Profiel	en	bestuursmodel
Organisatie A is in 2014 ontstaan 
uit een fusie van een stichting voor 
basisonderwijs en een stichting voor 
kinderopvang. De nieuwe organisatie 
legt de focus op het aanbieden 
van onderwijs en opvang in een 
doorgaande lijn voor kinderen van nul 
tot dertien jaar. Organisatie A heeft 
in omgeving Rotterdam vijf integrale 
kindcentra, dertien basisscholen, 
dertien peuterspeelzalen en zeventien 
kindcentra voor hele dagopvang en 
buitenschoolse opvang. Dagelijks 
bieden deze aan ruim vijfduizend 
kinderen onderwijs en opvang. Het 
streven is om de basisscholen en 

kinderopvang te integreren tot integrale 
kindcentra (IKC’s) en daar waar dit niet 
mogelijk is, onderdelen af te stoten. 

Organisatie A kent als bestuursmodel 
het CvB/RvT-model. Het CvB bestaat 
uit twee leden: een voorzitter (iemand 
vanuit het basisonderwijs) en een 
tweede lid (vanuit de kinderopvang) 
en opereert als een collegiaal bestuur. 
Het CvB wordt ondersteund door 
een servicebureau bestaande uit 
een bestuurssecretaris, een afdeling 
financiën,	een	afdeling	P&O	en	een	
afdeling facilitaire zaken en huisvesting. 
De RvT bestaat uit zeven leden 
en werkt met werkgroepen voor 
verschillende aandachtsgebieden. 
De KC’s, de basisscholen, de 
peuterspeelzalen opereren zelfstandig 
binnen de door het CvB uitgezette 
koers. De directeuren en managers 
zijn verantwoordelijk voor het beleid 
op de locatie en voor het betrekken 
van medewerkers en ouders bij de 
beleidsvorming hetzij direct via de 
IKC-raad, de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) of de 
Oudercommissie (OC) (GMR en OR 
zijn sinds 1 april jongstleden opgegaan 
in de Centrale  ‘A’2 Raad (CUR), hetzij 
indirect via tevredenheidsonderzoeken. 
De directeuren worden ondersteund 
door het servicebureau.

De fusie is een feit, zij het dat de 
integratie nog niet volledig is afgerond 
en de basis nog niet op orde [is]. 
Het vervolmaken van de nieuwe 
organisatie vraagt nog veel aandacht 
van het CvB en de RvT. Mede omdat 
een ondersteunend apparaat van 

de voormalige stichting voor het 
basisonderwijs vrijwel volledig ontbrak 
en cijfers onvolledig, onbetrouwbaar 
of afwezig waren. Het ondersteunend 
apparaat van de stichting voor 
kinderopvang was beter geoutilleerd. 
Organisatie A werkt aan het op orde 
brengen van de basis. Het streven 
is om dit in 2017 voor elkaar te 
hebben. Naast het vervolmaken van 
de integratie en het op orde brengen 
van de basis vraagt de zorg voor de 
kwaliteit van de scholen aandacht. 
Mede omdat enkele scholen door 
de inspectie als zwak zijn aangeduid 
en enkele andere scholen een 
‘attendering’ hebben ontvangen. 
Naarmate Organisatie A meer in control 
raakt, ontstaat er de benodigde ruimte 
om aandacht aan onderwijskwaliteit te 
besteden.

Het moment van fusie sloot aan bij 
het natuurlijke verloop onder de leden 
van de RvT’s van beide stichtingen. 
Met de nieuwe RvT heeft het CvB 
een masterclass van vier sessies over 
waardengedreven bestuur en toezicht 
bij Verus gevolgd. Het doorlopen van 
deze opleiding heeft ertoe geleid dat 
RvT en CvB vertrouwd zijn geraakt met 
het begrip strategisch partnerschap. 
De RvT heeft vervolgens een actievere 
rol genomen in de beleidsvorming, 
zichzelf een bredere opdracht gegeven 
dan alleen het controleren van het CvB 
en zich voorgenomen een ‘toolkit’ te 
ontwikkelen. 

Het bestuurlijk kader is inmiddels 
gereed en afspraken over de invulling 
en uitvoering van het beleid zijn 

1.	De	tekst	is	akkoord	bevonden	door	de	betreffende	organisaties/geïnterviewden.
2. ‘A’  staat voor de organisatienaam. 
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gemaakt. Het kader en de afspraken 
maken het mogelijk om de uitvoering 
van het beleid te toetsen. Tools 
als het stakeholderreglement en 
het informatieprotocol zijn nog in 
ontwikkeling. Deze ontwikkeling loopt 
niet zo voorspoedig als verwacht. 
Deels doordat het op orde brengen 
van de basis nog veel aandacht vraagt 
in de reguliere bijeenkomsten van de 
RvT en deels vanwege de stugheid van 
de agenda’s van haar leden waardoor 
extra bijeenkomsten niet eenvoudig in 
te plannen zijn.

Strategisch beleid
Organisatie A heeft haar visie en 
missie, kernwaarden en strategische 
doelstellingen uiteengezet in het 
strategisch beleidsplan ‘Organisatie A 
2014-2018’.

In aanloop naar de fusie heeft het CvB 
het initiatief genomen tot een nieuw 
strategisch beleidsplan. Samen met 
de directeuren (onderwijs), managers 
(opvang) en medewerkers heeft het 
CvB in twee sessies de contouren van 
het plan opgesteld op basis van een 
concept van de hand van het CvB. 
Centraal in het strategisch beleid en 
de fusie staat het aanbieden van een 
ononderbroken leerlijn van kinderen 
van 0 tot 13 jaar. 

Nadat het CvB het initiatief tot een 
nieuw strategisch beleidsplan had 
aangekondigd, heeft de RvT een 
dagsessie georganiseerd om met 
de voorzitter van het CvB over het 
strategisch beleidsplan te sparren. Dit 
om ervoor te zorgen dat bestuur en 
toezicht:
• Op één lijn zitten over ‘waar de 

organisatie naartoe gaat’ en de 
achterliggende gedachte achter 
deze lijn. Zeker in het onderwijs- 
en kinderopvangveld dat 
voortdurend in beweging is en in 

de unieke situatie van Organisatie 
A, is het van belang om een 
gezamenlijke koers te hebben. 

• Beide organen hun rol in het 
strategisch partnerschap goed 
invulling kunnen geven.

Vanuit de sessies voor het strategisch 
beleidsplan is mede met oog op de 
fusie een identiteitsdiscussie opgestart. 
Het onderwijs was namelijk christelijk 
geïnspireerd, en die van de opvang 
algemeen. De discussies worden 
gevoerd op locaties en begeleid door 
Verus. Terwijl de ouders betrokken 
waren bij een masterclass van Verus 
over de identiteit, zijn zij niet (altijd) 
betrokken bij de discussies op de 
scholen. De discussies op de locaties 
voeden het CvB bij het opstellen 
van een identiteitsparagraaf voor 
het jaarverslag. Het concept hiervan 
zal eerst aan de organisatie worden 
aangeboden	alvorens	deze	definitief	
wordt gemaakt. Het is de wens van het 
CvB dat iedere locatie de identiteit één 
of tweemaal per jaar op de agenda zet. 

Eind 2017 is er opnieuw een 
strategisch moment. Dan verloopt ook 
de zittingstermijn van een aantal leden 
van de RvT, wat de gelegenheid biedt 
om nieuwe leden mede te selecteren 
op hun kwaliteiten als strategisch 
partner van het CvB. 

De RvT komt zes keer per jaar bijeen. 
Naast de bijeenkomsten van de raad 
als geheel zijn er bijeenkomsten van de 
verschillende werkgroepen die separaat 
bijeenkomen als dit met het oog op de 
agenda van de RvT wenselijk is. Een 
van de werkgroepen heeft als thema 
onderwijskwaliteit. 

Het strategisch beleidsplan is vertaald 
in afspraken tussen CvB en RvT. 
De voorzitter van de RvT spart 
regelmatig apart met de voorzitter van 

het CvB en waar wenselijk overleggen 
leden van de RvT met medewerkers. 
Daarover wordt het CvB vooraf 
geïnformeerd. De voortgang van het 
strategisch beleid en de mate waarin 
de afspraken worden nagekomen, 
is onderwerp van de reguliere 
bijeenkomsten van CvB en RvT.

Betrokkenheid van 
stakeholders

Interne stakeholders
Het betrekken van de stakeholders 
bij het beleid is de rol van het CvB en 
onderwerp van de afspraken tussen 
de RvT en het CvB. De RvT toetst 
of het CvB de afspraken over de 
betrokkenheid van stakeholders bij het 
opstellen, implementeren en uitvoeren 
van het beleid nakomt en of de 
stakeholders dat ook zo ervaren. 

GMR
De medewerkers zijn betrokken 
bij de totstandkoming van het 
strategisch beleid via de twee sessies 
bij aanvang van het beleidsproces 
en via de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR). De 
GMR heeft aandachtspunten in een 
referentiekader benoemd en een visie 
ontwikkeld op haar rolinvulling. De rol 
die de GMR voor zich ziet weggelegd 
is een toetsende rol. Wordt het 
proces op de juiste wijze doorlopen, 
zijn de plannen haalbaar en neemt 
het CvB niet te grote risico’s? Deze 
rolinvulling heeft nog te lijden onder het 
niet volledig of niet tijdig aanleveren 
van de benodigde informatie. De 
oorzaken hiervan liggen enerzijds in het 
ontbreken van gegevens, anderzijds 
in een te ambitieuze of ontoereikende 
planning van het CvB. 

Waar twee beleidscycli terug de 
GMR nog actief betrokken was bij 
het formuleren van het strategisch 



7

beleid, is de rol van de GMR in de 
afgelopen beleidscyclus beperkt 
gebleven tot het geven van feedback 
op de beleidsconcepten conform de 
formele ex- en interne regelgeving. Ook 
de identiteitsdiscussie heeft niet met 
de GMR plaatsgevonden. De GMR is 
wel betrokken geweest bij de fusie. 
Mogelijk dat na de fusie de aandacht 
vooral uitging naar het betrekken van 
de schooldirecteuren en de managers 
van de kinderopvang die het beleid 
moeten uitvoeren. De GMR heeft het 
CvB daarop aangesproken, maar heeft 
geen bevredigend antwoord gekregen.

De contacten tussen GMR en RvT zijn 
beperkt. Beide partijen staan open 
voor wederzijds contact, maar geen 
van beide neemt het initiatief buiten het 
jaarlijkse contactmoment om. Niet uit 
onwil, maar het komt er gewoon niet 
van. De voorzitter van de GMR betreurt 
dat. 

De gesprekken met de RvT worden 
door de betrokken ouder tevens lid van 
de GMR niet als gelijkwaardig ervaren 
– al is de sfeer goed – terwijl er toch 
een gemeenschappelijke noemer is 
in de rollen van beide organen. Beide 
partijen zoeken vanuit de wettelijk 
gedefinieerde	rollen	naar	het	verbeteren	
van het bestuur van Organisatie A. 
Minder onderlinge afstand zou beider 
rolinvulling in dienst van goed bestuur 
kunnen verduidelijken en versterken, 
aldus de betrokken ouder.

CUR
De GMR werkt op initiatief van het CvB 
aan de ontwikkeling van een nieuwe 
structuur van medezeggenschap 
waarin alle interne stakeholders en 
ouders een plaats moeten krijgen. 
Het voorstel ziet er als volgt uit: een 
Centrale ‘A’ Raad (CUR) en per locatie 
een Integraal Kindcentrum (IKC)-Raad 
(onderwijs en opvang geïntegreerd), 

een medezeggenschapsraad (MR) 
(onderwijs) of een Oudercommissie 
(OC) (kinderopvang). Tussen het 
stichtingsniveau en het locatieniveau 
staat de algemene IKC-Raad. Voor de 
CUR is het niveau van de rechten en 
plichten van OC’s van de kinderopvang 
aangehouden, en die zijn zwaarder 
dan de rechten en plichten van de 
voormalige gemeenschappelijke MR in 
het onderwijs.
 
Waar voorheen eenmaal per jaar een 
gesprek tussen GMR en de RvT zonder 
bestuurder plaatsvond, is in de nieuwe 
structuur voorzien in tweemaal per jaar 
een gezamenlijk overleg met het CvB 
en de RvT. 

De geïnterviewde directeur geeft aan 
te hopen dat de nieuwe structuur van 
medezeggenschap gaat functioneren. 
Aan de oude structuur schortte 
het nogal eens. Hierdoor was de 
betrokkenheid van interne stakeholders 
en ouders bij het beleid niet goed 
geborgd. Ook hoopt zij dat de RvT 
hierop toezicht houdt. De voorzitter 
van het CvB waarschuwt dat het 
ontwikkelen van een nieuwe structuur 
tijd nodig heeft. 

Graag zou de CUR in oprichting 
betrokken worden bij het proces 
van strategische beleidsvorming, 
de contacten met de RvT willen 
intensiveren en de agenda’s en notulen 
van de raden onderling uitwisselen. 
Dit om over en weer zicht te krijgen 
op wat er binnen de raden speelt en 
ook om te kunnen beoordelen of de 
procedures juist worden doorlopen. 
Nu komt het voor dat de GMR pas 
wordt geconsulteerd als de RvT 
al een oordeel heeft gegeven over 
een voorliggend voorstel. Soms 
wordt de GMR niet geïnformeerd 
of geconsulteerd of is de tijdsdruk 
zo groot dat de GMR enkel kan 

instemmen. Dit beperkt de ruimte voor 
de GMR om invloed uit te oefenen en 
het is niet bevorderlijk voor de relatie 
met de achterban. 

Bij een volgend strategisch beleidsplan 
zou het volgens de voorzitter van 
de GMR wenselijk zijn dat het CvB, 
de RvT en de CUR vanaf het begin 
gezamenlijk optrekken. Dit vraagt een 
goed besef van ieders rol en goede 
informatievoorziening. Hier ligt een 
primaire verantwoordelijkheid voor de 
voorzitter van het CvB waarop de RvT 
moet toezien. 

Tot op heden hebben de GMR en 
de betrokken ouder beperkt zicht 
op de relatie tussen de RvT en het 
CvB, en op de rol van de RvT bij het 
bepalen van het strategisch beleid. 
Het globale beeld dat de voorzitter 
van de GMR heeft van de rol van de 
RvT in het beleid, is gevormd in de 
gesprekken met de RvT en op basis 
van verslaglegging door de voorzitter 
van het CvB tijdens de bijeenkomsten 
van de GMR. Dit geldt ook voor de 
betrokken ouder die tevens lid is van 
de GMR. Of dit beeld juist is, is voor 
allen de vraag. Ook de geïnterviewde 
directeur heeft geen zicht op de rol 
van de RvT bij het strategisch beleid. 
De contactmomenten tussen de 
directeur en de RvT zijn de laatste 
jaren beperkt gebleven tot een enkel 
schoolbezoek, een bijeenkomst van 
de RvT met alle directeuren en enkele 
informele momenten. Alle betrokkenen 
benadrukken het belang dat de RvT 
haar strategisch partnerschap niet 
ten koste mag laten gaan van de 
toezichthoudende taak.

Externe stakeholders
Het CvB bouwt aan een extern 
netwerk. Het verkiest daarbij 
samenwerking boven concurrentie en 
tracht de ketenpartners met elkaar te 



8

verbinden. Het CvB is samen met de 
RvT voornemens om eenmaal per jaar 
een dag voor externe stakeholders te 
organiseren waarop het jaarverslag 
wordt besproken en feedback wordt 
gevraagd. Vooralsnog is het niet de 
bedoeling dat deze stakeholders 
bijdragen aan het beleid. De feedback 
kan wel van betekenis zijn voor de 
beleidsvorming.

Rol en betrokkenheid van 
ouders
De betrokkenheid van de ouders bij het 
strategisch beleid verliep via de GMR 
en zal in de toekomst gaan lopen via 
de CUR. Omdat de GMR niet actief 
betrokken was bij het meest recente 
strategisch beleidsplan, waren ook de 
ouders niet actief betrokken. Overigens 
is de vertegenwoordiging van de 
ouders een aandachtspunt voor de 
ouders die zitting hebben in de GMR. 
De oudergeleding binnen de GMR is 
homogeen van samenstelling, terwijl de 
ouders op de locaties een heterogene 
groep vormen. Ook de contacten met 
de achterban zijn beperkt. Hier speelt 
tijd een rol, zo wordt gesteld.

Voor de geïnterviewde directeur is 
het van belang dat Organisatie A de 
ouders benadert als partner in de 
opvoeding van kinderen en met hen 
een relatie probeert op te bouwen van 
wederzijds respect en vertrouwen. 
Ouders zijn geen volledig afhankelijke 
stakeholder. Zij nemen actief deel aan 
het opvoedingsproces. Of dit zich 
kan vertalen in betrokkenheid bij het 
strategisch beleidsproces, is voor de 
directeur een vraag: ouders hebben 
andere expertises. 

Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Na een periode van sterke 
betrokkenheid van de RvT bij het 

bestuur – het strategisch plan en de 
fusie – is het nu zoeken naar het ‘juiste 
midden’ tussen betrokkenheid en 
afstand en naar de juiste momenten 
om bij het beleidsproces betrokken te 
zijn. Het juiste midden kan verschillen 
voor de verschillende onderwerpen en 
is mede afhankelijk van de prestaties 
van de bestuurder. Daar waar het goed 
gaat, kan de RvT meer afstand nemen. 

Waar de bestuurder de rol van 
toezichthouder vooralsnog beperkt ziet 
tot toezicht, ziet de RvT het strategisch 
partnerschap langzamerhand vorm 
krijgen. Beide partijen zijn het erover 
eens dat de basis van Organisatie 
A eerst op orde moet zijn voor het 
strategisch partnerschap verder kan 
worden ontwikkeld.

Professionalisering
Aandachtspunten zijn de verdere 
professionalisering van de RvT en het 
bestuur. Met professionalisering van de 
RvT wordt bedoeld: de juiste rolinvulling 
en het zoeken, bespreekbaar maken 
en bepalen van de grenzen; evenals 
zorg voor het bestuurskader, de 
afspraken, de voortgangsbewaking 
van het strategisch beleid, de 
agendabepaling en dergelijke. Mogelijk 
zou professioneel toezicht een bijdrage 
kunnen leveren, maar dat mag niet ten 
koste gaan van de intrinsieke motivatie 
van de individuele toezichthouders 
en van de RvT als team, aldus de 
voorzitter van het CvB. 

Rol stakeholders
Een tweede aandachtspunt is de 
betrokkenheid van de stakeholders. 
Stakeholders kunnen van meerwaarde 
zijn voor het strategisch beleid. Zij 
zijn een bron van informatie. Het 
strategisch beleid moet antwoord 
geven op de aandachtspunten van 
de stakeholders. De voorzitter van de 
RvT ervaart geen spanning met het 

CvB in dezen. Toch is het de vraag 
hoe bijvoorbeeld de betrokkenheid 
van ouders beter georganiseerd kan 
worden; zeker als er nog zwakke 
scholen zijn, de leerlingenaantallen 
teruglopen, de samenwerking tussen 
de locaties onderling nog verbetering 
behoeft en ook de identiteit nog punt 
van aandacht is. Want wat doe je 
met een christelijke identiteit als nog 
maar weinig leerlingen een christelijke 
achtergrond hebben? vraagt de 
voorzitter van de RvT zich af. Dat zijn 
onderwerpen die op de korte termijn 
nog veel aandacht vragen. 

Gemeenten behoren eveneens tot de 
stakeholders. Niet alleen als eigenaar 
van het gebouw, maar ook vanuit hun 
taak om zorg te dragen voor kwetsbare 
groepen. Ook Organisatie A heeft hierin 
een verantwoordelijkheid. Organisatie 
A heeft een bredere rolopvatting dan 
alleen opvang en onderwijs. Organisatie 
A wil dan ook investeren in de relatie 
met de gemeente. Van belang is dat 
CvB en RvT daarbij afspraken maken 
over de rolverdeling.

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht

Begeleiding
Begeleiding kan volgens de voorzitter 
van de RvT een toegevoegde waarde 
hebben, juist om de strategische 
opgave in beeld te brengen. Scholen 
zijn niet vanuit zichzelf geneigd hun 
positie te overwegen. Het is vooral 
‘going concern’ waar de aandacht naar 
uitgaat.

Goede balans tussen afstand en 
nabijheid
Betrokkenheid van de RvT bij het 
strategisch beleid – strategisch 
partnerschap – is een voortdurend 
zoeken naar een balans tussen 
afstand en nabijheid. Het vraagt ook 
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een voortdurende oplettendheid of de 
rollen niet gaan ‘schuren’. Het is niet 
alleen zaak te waken over de juiste 
rolinvulling door de RvT, maar ook 
over de rolvastheid van het CvB. Alle 
geïnterviewden benadrukken dat zowel 
betrokkenheid als afstand wenselijk is 
en dat het juiste midden niet eenvoudig 
te vinden is. Daarbij is het van belang 
dat CvB en RvT elkaar waar nodig 
hierop aanspreken. Strategisch 
partnerschap vraagt openheid over en 
weer, zelfkritiek en zelfevaluatie van 
beide partners. 

Zelfevaluatie
Voor de RvT is de periodieke 
zelfevaluatie een moment om 
gezamenlijk	te	reflecteren	op	de	
rolinvulling. Daarin gaat het niet 
alleen	om	reflectie	op	de	individuele	
kwaliteiten en het individuele gedrag, 
maar ook op de samenstelling van de 
raad en de interactie tussen de leden 
en met het CvB. Van belang is dat de 
leden elkaar zowel kunnen uitdagen als 
kunnen aanvullen en dat zij het gesprek 
kunnen aangaan met het CvB. 

Schakelen tussen beleid en 
dagelijkse realiteit
Tot slot vraagt een goede rolinvulling 
om het vermogen om te schakelen 
tussen beleid en dagelijkse realiteit 
op de locaties. De geïnterviewde 
directeur geeft aan dat meer contact 
met de dagelijkse realiteit, zicht op de 
opgaven waarmee de directeuren op 
verschillende locaties geconfronteerd 
worden en een beeld van de mens 
achter de functie, hieraan kunnen 
bijdragen. 

Lidmaatschap RvT vraagt 
betrokkenheid en inzet
De voorzitter van het CvB waarschuwt 
ervoor dat lidmaatschap van de 
RvT niet zodanig opgeschaald moet 
worden, dat je alleen lid kunt worden 

als je een academische graad hebt 
behaald. De belangrijkste condities 
voor een goede invulling van de rol 
van de RvT zijn vooral betrokkenheid 
en inzet. Tijd is daarbij helaas een 
beperkende factor, aldus de voorzitter 
van het CvB. De voorzitter van de 
RvT gelooft dat tijd en betrokkenheid 
er zijn. Haar zorg is meer: overziet de 
RvT het nu allemaal? Lukt het de RvT 
zich aan de afspraken en agenda te 
houden en gaat de fusie werken? De 
geïnterviewde directeur geeft aan dat 
zichtbaarheid van de RvT juist nu het 
vertrouwen in een goede uitkomst van 
de fusie zou kunnen versterken. Nu 
vragen ook de directeuren zich af of 
het wel goed gaat en of de RvT er zelf 
vertrouwen in heeft. Het zou mooi zijn 
als ze dit vertrouwen zouden uitstralen.

Hoe de RvT zich in de toekomst gaat 
ontwikkelen, is de vraag. Enerzijds 
heeft Organisatie A een snelle 
ontwikkeling doorgemaakt, zijn CvB en 
RvT geprofessionaliseerd, en zien beide 
voorzitters dat deze ontwikkelingen 
zich voortzetten. Anderzijds moet het 
integratieproces tot een goed einde 
worden gebracht; de samenvoeging 
van basisonderwijs en kinderopvang 
tot integrale kindcentra op alle locaties 
is	nog	niet	voltooid	en	de	financiën	
en de formatie moeten nog verder 
op orde worden gebracht. Daarnaast 
behoeft ook de kwaliteit van het 
onderwijs op een deel van de scholen 
verbetering en er moet een antwoord 
gevonden worden op de teruglopende 
leerlingenaantallen. 

2.2 Organisatie B, Rotterdam

Profiel en bestuursmodel
Organisatie B is het schoolbestuur 
voor 32 basisscholen in Rotterdam-
Zuid. Daaronder vallen twee scholen 
voor Speciaal Basisonderwijs en twee 
scholen voor Speciaal Onderwijs 

voor zeer moeilijk lerende kinderen. 
Organisatie B heeft bijna achthonderd 
medewerkers in dienst die werken 
voor in totaal zo’n zevenduizend 
leerlingen. Organisatie B heeft als 
doel het verzorgen van inspirerend 
kwaliteitsonderwijs op christelijke 
grondslag in Rotterdam-Zuid en richt 
zich op vier thema’s: 1) kinderen 
centraal; 2) ouders als partner; 
3) vakmanschap en meesterschap; 
4)	externe	oriëntatie.	

Het bestuursmodel van Organisatie B is 
een CvB/RvT-model. Het CvB bestaat 
uit twee leden en legt verantwoording 
af aan de RvT.

Het CvB is verantwoordelijk voor 
het strategisch beleid en heeft een 
strategisch beleidsplan opgesteld. 
Dit geeft antwoord op de vraag wat 
Organisatie B de komende jaren 
wil bereiken. Bovendien geldt dit 
beleidsplan, samen met het jaarverslag, 
als een bron voor maatschappelijke 
verantwoording. In het schooljaar 
2012-2013 is het strategisch 
beleidsplan 2013-2017 vastgesteld. 

Strategisch beleid
De school staat aan de vooravond van 
een nieuwe strategische beleidscyclus. 
Organisatie B hanteert het model van 
de ‘achtbaan’ om de relatie tussen 
bestuur en schoolbeleid weer te geven. 
De achtbaan wordt operationeel in 
de managementgesprekken tussen 
bestuur en directeuren. De gesprekken 
over de doelstellingen, het jaarverslag 
en de begroting zijn de uitwerkingen 
van het achtbaan model.

De uitgangspunten van het 
achtbaanmodel zijn:
• Beleidsvorming op basis van 

een systematische evaluatie 
aan de hand van resultaten en 
gedrag, in relatie tot beschikbare 
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middelen en zowel een horizontale 
verantwoording (ouders, 
gemeente, medewerkers) als 
een verticale verantwoording 
(inspectie, gemeente, ministerie). 
De opgave is om van deze 
diversiteit van verantwoording een 
samenhangend geheel te maken.

• De verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zo laag mogelijk 
in de organisatie houden, en waar 
mogelijk, in termen van resultaat 
vastleggen. Het CvB stelt de 
schooldirecteur in de gelegenheid 
om op vele punten zelf tot beleid 
te komen over hoe de doelen 
kunnen worden verwezenlijkt. 
Voor zover daarover centraal 
verwachtingen bestaan, worden 
deze	in	afspraken	geëxpliciteerd;	
dit gebeurt in termen van 
‘overwegingen’ en ‘grenzen aan 
de handelingsruimte’. Daarmee 
zijn deze uitspraken te verstaan 
als: de schooldirectie is volledig 
bevoegd te handelen, echter met 
de beperking dat aan de expliciet 
gegeven norm aantoonbaar moet 
worden beantwoord.

Het strategisch beleid komt tot stand 
in het doorlopen van de achtbaan. 
De achtbaan dient ervoor zorg te 
dragen dat de stakeholders bij de 
vorming van het strategisch beleid 
worden betrokken en dat het beleid 
een combinatie is van ‘top-down’ en 
‘bottom-up’. De verantwoordelijkheid 
voor het verloop van de achtbaan ligt 
bij het CvB. Het CvB is leading. De 
RvT stelt condities aan het proces – 
onder meer dat de plannen gedeeld en 
besproken worden met de stakeholders 
–, houdt toezicht op het proces en 
reikt van tevoren onderwerpen aan die 
in het beleidsplan een plaats moeten 
krijgen omdat de RvT daar zorgen over 
heeft. Zo zijn bij de totstandkoming van 
het vorige strategisch beleidsplan de 

onderwerpen leerlingenaantal, kwaliteit 
en ondernemerschap aangereikt.

Het CvB bespreekt met de RvT de 
uitkomsten van de achtbaan en 
dilemma’s die hieruit voortkomen. 
Dilemma’s die bij het vorig 
beleidsplan besproken zijn, deden 
zich voor rond passend onderwijs, 
ouderbetrokkenheid, onderwijskwaliteit 
en identiteit. 

De wijze waarop het CvB de eerste 
‘loop’ van de acht ingaat, kan 
verschillen. Zo kan er vanuit sessies 
van het CvB met directeuren en op 
basis van terugkoppelingen naar het 
maandelijks forum voor directeuren, 
een strategisch beleidsplan tot stand 
komen. Ook kan gestart worden met 
een heisessie van CvB en directeuren 
waarin een kader wordt opgesteld dat 
door het CvB en een aantal directeuren 
verder wordt uitgewerkt tot een 
strategisch beleidsplan. Door beide 
werkwijzen zijn directeuren vanaf het 
begin betrokken bij de totstandkoming 
van het strategisch beleid en is er voor 
hen voldoende ruimte om inbreng 
te leveren. Afhankelijk van de school 
wordt deze inbreng vooraf overlegd 
met het team van de school. 

Het thema identiteit is een thema 
dat van tijd tot tijd opnieuw wordt 
besproken. Zo was het een onderwerp 
van discussie in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw toen de eerste 
allochtone stagiaires een stageplek 
nodig hadden op een van de scholen. 
Recent leefde de discussie weer op 
toen de leerlingenaantallen afnamen 
en de RvT en het CvB het nodig 
achtten aandacht te besteden aan het 
profileren	van	de	scholen.	Centraal	in	
de discussie stond de vraag: wat is de 
toegevoegde waarde van de identiteit 
voor de kinderen en de ouders op 
school? Het resultaat van die discussie 

is onlangs voorgelegd aan het lid van 
de RvT met identiteit in de portefeuille. 
Het CvB bespreekt dit voorstel met 
het	betreffende	lid	van	de	RvT	voordat	
het op de agenda van de RvT wordt 
geplaatst.

De RvT komt zesmaal per jaar bijeen 
met het CvB en een keer per jaar 
zonder het CvB. De voortgang van 
het strategisch beleid is onderwerp 
van reguliere bijeenkomsten. Omdat 
de lijnen tussen RvT en CvB kort zijn, 
overleggen de voorzitters van CvB en 
RvT veelvuldig bilateraal. Ook de lijnen 
tussen RvT en directeuren zijn relatief 
kort. Daarbij is het soms zoeken naar 
de juiste rol van de RvT en is het van 
belang om elkaar over de contacten 
te informeren. De grondhouding moet 
zijn ‘verrast elkaar niet’. De voorzitter 
van het CvB beschrijft het besturen van 
de school als een organisch proces 
van wederzijds informeren en het 
bespreken van dilemma’s. 

Het strategisch beleidsplan wordt 
door de directeuren uitgewerkt 
in jaarplannen per locatie. De 
gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) is aanspreekpunt 
voor het strategisch beleid en de 
medezeggenschapsraden van 
de diverse vestigingen (MR’s) zijn 
aanspreekpunten voor de jaarplannen. 

Betrokkenheid van 
stakeholders 

Interne stakeholders
De interne stakeholders worden over 
het algemeen later bij het beleidsproces 
betrokken. Het concept strategisch 
beleidsplan wordt voorgelegd aan de 
gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad (GMR) conform de 
regels. Bij de totstandkoming van 
het recente strategisch beleidsplan 
hebben meerdere sessies met de GMR 
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plaatsgevonden. De voorzitter van het 
CvB is voornemens om in de volgende 
beleidscyclus de dilemma’s niet alleen 
te bespreken met de RvT, maar ook 
met meerdere directeuren op meerdere 
momenten en op een bepaald moment 
ook met de GMR. Aandachtspunt is 
de vraag of de GMR-leden voldoende 
zicht hebben op de consequenties 
van het strategisch beleidsplan, dat 
zich niet eenvoudig laat vertalen naar 
handelingen op het operationeel 
niveau. De voorzitter van de GMR en 
de betrokken ouder delen die zorg 
van de voorzitter van het CvB niet. 
Enerzijds ervaren zij de voorzitter als 
betrokken en open, anderzijds vrezen 
zij het abstractieniveau niet. 

De geïnterviewde voorzitter van de 
GMR en het lid van de oudergeleding 
hebben geen zicht op de relatie 
tussen CvB en RvT. Zij weten ook niet 
precies wat de rol van de RvT bij de 
totstandkoming van het strategisch 
beleid is geweest of moet zijn. 

De jaarplannen van de scholen komen 
ter tafel van de verschillende MR’s, 
en worden conform de regelgeving 
besproken.

Twee tot drie keer per jaar vinden 
themabesprekingen plaats op een 
van de scholen. Onderwerpen zijn 
dan bijvoorbeeld beleidsparticipatie 
en ouderbetrokkenheid. Deze 
themabesprekingen vinden plaats 
met het CvB, de directeuren en 
het personeel. Jaarlijks vindt een 
gesprek plaats met de GMR en 
incidenteel is een van de leden van 
de RvT aanwezig bij het forum van 
directeuren. Incidenteel schuiven 
medewerkers op uitnodiging aan bij de 
themabesprekingen.

De RvT voorziet mede in haar 
informatiebehoefte door zelf contact 

met interne stakeholders en ouders te 
onderhouden en toe te zien op de wijze 
waarop het CvB de contacten met 
externe stakeholders onderhoudt. Zo 
treedt zij een keer per jaar in contact 
met de GMR. Volgens de voorzitter 
van de RvT streeft de raad naar 
openheid en vertrouwen waarbij ze 
een stevig debat niet uit de weg gaat. 
De RvT stelt zich niet afhankelijk op 
van de informatievoorziening van het 
CvB. Haar oordeelsvorming over het 
strategisch beleid kent dus een bredere 
grondslag dan alleen de stukken voor 
de RvT-bijeenkomsten.

De RvT geeft invulling aan haar 
verplichting om informatie te vergaren 
door een klimaat van een open 
gesprek	te	creëren	waardoor	informatie	
makkelijk door het CvB wordt gedeeld. 
Ook probeert de RvT samen met de 
bestuurder de informatiebehoefte in 
kaart te brengen en te verkennen hoe 
in deze informatiebehoefte kan worden 
voorzien. De geïnterviewde directeur 
ervaart de RvT als veel aanwezig, goed 
bereikbaar en goed aanspreekbaar. 
Dit is wenselijk omdat de RvT signalen 
uit de omgeving moet oppakken en 
oog moet hebben voor de verschillen 
tussen scholen.

De wens van de voorzitter van het 
CvB om meer betrokkenheid van 
stakeholders bij het strategisch beleid 
te organiseren, en het initiatief van de 
RvT om ‘de praktijk op te zoeken’, 
sluiten op elkaar aan. CvB en RvT 
werken samen – elk vanuit hun eigen 
rol – aan goed bestuur. Dit is mogelijk 
dankzij een gezamenlijk begrippenkader 
dat ze hebben opgebouwd door het 
bezoeken van studiedagen. 

Externe stakeholders
De voorzitter van de RvT ziet geen taak 
voor zichzelf als het gaat om contacten 
met externe stakeholders. Daarin 

hecht de RvT aan functiescheiding. 
De voorzitter van het CvB wil in de 
komende beleidscyclus de externe 
stakeholders actief opzoeken. Ook de 
voorzitter van het CvB ziet hier geen 
taak weggelegd voor de RvT. 

Rol en betrokkenheid van 
ouders
De betrokken ouder en lid van de 
GMR is sinds kort bij Organisatie 
B betrokken. De school van haar 
kinderen is recent gefuseerd met 
Organisatie B. Dankzij het fusieproces 
heeft zij zicht op het strategisch beleid, 
zij het niet volledig. Dat hoeft ook 
niet, want er zijn zaken die voor haar 
als ouder niet direct van belang zijn. 
Wel is ze graag goed geïnformeerd, 
en over bepaalde zaken heeft zij een 
mening die ze graag deelt. Zij ervaart 
transparantie en als de GMR vragen 
heeft, kunnen deze gesteld worden. 

Voor het komende jaarplan vindt op 
de school van de kinderen van de 
betrokken ouder een presentatie 
van het jaarplan op de ouderavond 
plaats, gevolgd door een bespreking 
van de leerkracht met de ouders over 
de gevolgen van het schoolplan voor 
de klas waarin hun kinderen zitten. 
Daarnaast gaan directeur, leerkrachten 
en incidenteel ook ouders met elkaar in 
gesprek over een thema als veiligheid. 
De betrokken ouder merkt dat de 
betrokkenheid van ouders toeneemt 
nu de fusie heeft geleid tot vertrouwen 
in de stichting en de toekomst. Zij 
stelt wel dat er grenzen zijn aan 
de mogelijkheden om ouders te 
betrekken. Je moet in het oog houden 
wat je van ouders kunt verwachten. Ze 
zijn niet gelijk in hun mogelijkheden en 
belangen. Sommige ouders moet je 
aan de hand nemen om alleen al het 
basisniveau voor functioneren van hun 
kinderen op orde te krijgen. 
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Vanuit ouders van de vestigingen 
worden soms onderwerpen bij de 
MR of GMR gebracht die om beleid 
vragen. Een voorbeeld is de vraag 
of leerkrachten zorg moeten dragen 
voor de inname van medicijnen door 
de kinderen op de vestiging. Dit 
heeft geleid tot een beleidskeuze van 
Organisatie B. Aldus dragen ouders 
soms bij aan de totstandkoming van 
Organisatie B-breed beleid. 

Invulling strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Dankzij de fasegewijze 
informatievoorziening kan de RvT 
het verloop van het beleidsproces 
volgen en waar nodig reageren. De 
RvT is niet inhoudelijk betrokken bij 
de totstandkoming van het plan met 
uitzondering van de aandachtspunten 
die door de RvT aan het CvB worden 
opgedragen en de dilemma’s die 
door het CvB aan de raad worden 
voorgelegd. Bij het bespreken van 
deze dilemma’s neemt de RvT een 
adviserende rol aan. 

De rollen van CvB en RvT zijn hierdoor 
niet volledig gescheiden. Dat is ook 
niet wenselijk volgens de voorzitter 
van het CvB. Want dan gaat het 
algauw over de afbakening van het 
eigen terrein en het bewaken van de 
grenzen	daarvan.	Daarnaast	variëren	
de grenzen over de beleidsterreinen. 
De begrenzing is mede afhankelijk 
van de situatie. Belangrijker is om een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid 
te voelen voor goed bestuur waarin 
een goede intermenselijke relatie en 
het juiste morele kompas leidend zijn. 
Hierbij is van belang dat CvB en RvT 
voortdurend met elkaar het gesprek 
aangaan – formeel en informeel – 
waarbij gewaakt moet worden over de 
‘inclusie’ van alle betrokkenen.

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht 

Maatschappelijke worteling en 
binding met Rotterdam-Zuid
Een van de voorwaarden voor 
strategisch partnerschap is dat de 
leden van de RvT maatschappelijk 
geworteld zijn en binding hebben 
met Rotterdam-Zuid. Daarnaast 
zijn openheid, een onderzoekende 
houding, de bereidheid en het 
vermogen om het gesprek met elkaar 
aan te gaan en een moreel kompas 
belangrijke voorwaarden. Ook zou het 
fijn zijn als de RvT een afspiegeling is 
van de samenleving waarbinnen de 
stichting functioneert. 

Hetzelfde beeld van goed bestuur
Een andere voorwaarde is dat RvT en 
CvB hetzelfde beeld hebben van goed 
bestuur van een onderwijsorganisatie 
en het zelfde begrippenkader hanteren.

Grenzen
De intensieve betrokkenheid van leden 
van de RvT heeft grenzen. Een van 
de belangrijkste grenzen is de tijd die 
nodig is om het toezichthouderschap 
op de gewenste wijze in te vullen. 
Daarnaast vraagt het een kwaliteit 
die niet altijd eenvoudig te verkrijgen 
is. Ook vraagt toezichthouderschap 
een zekere eenheid binnen de RvT 
over de wijze waarop toezicht wordt 
gehouden. Wordt er toezicht gehouden 
op hoofdlijnen of op details? Het is van 
belang het gesprek daarover aan te 
gaan om te voorkomen dat het leidt tot 
wederzijdse irritaties. Tot slot ligt een 
grens	in	de	rolhygiëne.	Het CvB stuurt 
en de RvT houdt toezicht. De voorzitter 
van de RvT benadrukt dat toezicht 
houden ondersteunend dient te zijn 
aan het CvB. 

2.3 Organisatie C, Noord-
Brabant

Profiel en bestuursmodel
Organisatie C beheert zes basisscholen 
op katholieke grondslag. De scholen 
van Organisatie C verzorgen onderwijs 
aan ruim 1.500 leerlingen en tellen 
ongeveer 150 personeelsleden. De 
verscheidenheid van de vier kerkdorpen 
waar de scholen zich bevinden 
(grootte, ontstaansgeschiedenis, 
populatie, et cetera) zorgt voor een 
leerlingenpopulatie die per school 
verschilt. 

De stichting werkt volgens het CvB/
RvT-bestuursmodel. Het CvB bestaat 
uit één persoon (de voorzitter), 
die ondersteund wordt door drie 
beleidsmedewerkers. De RvT bestaat 
uit vijf personen. CvB en RvT hebben 
masterclasses gevolgd bij Verus en zijn 
vertrouwd met het begrip strategisch 
partnerschap.

De zes scholen opereren zelfstandig. Zij 
worden geleid door directeuren. Deze 
zijn verantwoordelijk voor het beleid 
van de scholen.

Strategisch beleid
De beleidskaders zijn vastgelegd in het 
Strategisch Beleidsplan 2015-2018. 
Dit plan uit 2015 is op een andere 
wijze tot stand gekomen dan de vorige 
strategische beleidsplannen. Het 
verschil zit in de actieve betrokkenheid 
van medewerkers. Reden voor deze 
betrokkenheid was dat het vorige 
beleidsplan op weerstand van mede-
werkers stuitte. Zij voelden zich niet 
betrokken. Het bespreken van de 
identiteit vormde een vanzelfsprekend 
onderdeel van het strategisch 
beleidsplan. 

Voor het strategisch beleidsplan 
nam de voorzitter van het CvB het 
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initiatief, omdat de geldigheid van 
het vorige strategisch beleidsplan 
– vier jaar – zou verlopen. Als 
initiatiefnemer van de nieuwe 
beleidscyclus stelde de voorzitter 
van het CvB met ondersteuning 
van een beleidsmedewerker, twee 
directeuren en een externe deskundige 
(stuurgroep), een eerste versie op voor 
het strategisch beleidsplan – de 30 
procent-versie – met daarin de missie 
en de visie. Vervolgens gaf hij opdracht 
aan de stuurgroep tot het organiseren 
van bijeenkomsten van de RvT, de 
directeuren en de medewerkers 
afzonderlijk om de 30 procent-versie te 
bespreken onder begeleiding van de 
extern deskundige. 

De stuurgroep vroeg aan alle 
betrokkenen	om	te	reflecteren	op	de	
missie en de visie en een in- en externe 
analyse uit te voeren. De resultaten van 
de bijeenkomsten werden verwerkt in 
een nieuwe – uitgebreidere – versie van 
het beleidsplan die aan de verschillende 
gremia werd aangeboden. Na enkele 
slagen was er een 80 procent- 
versie met de missie, de visie, de 
succesfactoren, de kritische prestatie-
indicatoren (KPI’s) en de strategische 
projecten voor de komende drie 
jaar. Deze 80 procent-versie is 
vervolgens met de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) en 
de RvT besproken en omgezet in 
het Strategisch Beleidsplan. Dit plan 
is door de voorzitter van het CvB 
gepresenteerd aan de medewerkers. 

De 80 procent-versie is ook tijdens 
een eenmalige bijeenkomst met 
externe stakeholders besproken. 
Hiervoor waren ouders uit de 
ouderraad, leden van de (G)MR’s, 
vertegenwoordigers van de gemeente, 
regionale samenwerkingspartners, 
medewerkers van het jongerenwerk, 
vertegenwoordigers van de 

kinderopvang en van het voortgezet 
onderwijs – kortom de samenwerkings- 
en de ketenpartners en ouders 
– uitgenodigd. Helaas was de 
belangstelling beperkt. Mogelijk konden 
velen door de relatieve korte tijd tussen 
de uitnodiging en de bijeenkomst de 
agenda niet tijdig vrijmaken.

Per school waren de directeur en 
twee medewerkers betrokken bij het 
beleidsproces. Deze medewerkers 
koppelden de bevindingen tijdens 
het proces terug naar de teams van 
medewerkers van de scholen. 

Voor het CvB is de meerwaarde van 
de medewerkersbetrokkenheid een 
betere aansluiting van het strategisch 
beleid op het proces op de werkvloer 
en vice versa, en herkenbaarheid en 
betrokkenheid van medewerkers bij 
de uitvoering van de strategische 
projecten. De geïnterviewde directeur 
merkt een groter draagvlak onder zijn 
teamleden en ervaart het beleidsplan 
als verankerd in de organisatie. 

In aansluiting op het proces van 
strategische beleidsvorming 
zijn/worden schoolplannen en 
jaarplannen door de afzonderlijke 
scholen opgesteld, is gestart met de 
voorbereidingen van de strategische 
projecten en volgt in 2017 de tweede 
presentatie van het bestuursverslag 
door het CvB aan de medewerkers. 
Het voornemen is om deze presentatie 
jaarlijks te herhalen en in de toekomst 
ook voor de externe stakeholders te 
houden. 

De RvT is een van de gremia waarin 
de voorstellen van het CvB voor 
het strategisch beleidsplan kritisch 
tegen het licht zijn gehouden en 
waarin voorstellen voor wijzigingen, 
aanvullingen en invulling van de 
vervolgversies zijn gedaan. Daarbij 

had de RvT de suggesties van de 
directeuren en medewerkers in beeld. 
Bij de RvT-sessie over missie en visie 
waren het CvB en de directeuren 
aanwezig. 

De voorzitter van het CvB ervaart 
het strategisch beleid als gedeeld 
beleid van CvB, RvT, directeuren 
en medewerkers. Ook de voorzitter 
van RvT en de directeur ervaren het 
strategisch beleid als gedeeld beleid.

Het strategisch beleidsplan is voor het 
CvB het sturingsinstrument. Het college 
rapporteert in managementrapportages 
periodiek aan de RvT over de uitvoering 
van het beleid en de voortgang van 
de strategische projecten. Deze 
managementrapportages komen 
op de agenda van de reguliere 
RvT-bijeenkomsten. Dat zijn de 
momenten waarop de voortgang 
van het strategisch beleid regulier 
wordt besproken. Als CvB of 
RvT buiten de bespreking van 
de managementrapportages om 
een strategisch onderwerp wil 
bespreken, dan agendeert zij dit voor 
een bijeenkomst van de RvT. De 
stakeholdercontacten van het CvB 
maken (nog) geen deel uit van de 
managementrapportages.

De RvT streeft naar een dynamische 
afstand tot het CvB. Daar waar het 
goed gaat, houdt de raad afstand. 
Daar waar het minder goed gaat, 
zoekt de RvT toenadering tot het 
CvB. Zo was een beoordeling van de 
Inspectie van de onderwijskwaliteit 
van een van de scholen als zwak en 
van een aantal andere scholen als 
zorgelijk, reden voor de RvT om dicht 
op het onderwerp onderwijskwaliteit te 
gaan zitten. Tijdens het beleidsproces 
stelde de raad bijvoorbeeld vragen bij 
het streefbeeld van het CvB om een 
excellente school te zijn. Dit omdat 
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de onderwijskwaliteit van een van de 
zes scholen recent als zwak en van 
andere scholen als zorgwekkend waren 
bestempeld door de Inspectie: hoe 
geloofwaardig is dan het streefbeeld?

Naast de bijeenkomsten tijdens 
het beleidsproces en de reguliere 
RvT-bijeenkomsten ontmoeten 
CvB en RvT elkaar tijdens 
themabijeenkomsten waarbij ook de 
directeuren aanwezig zijn. Deze vinden 
gemiddeld eenmaal per jaar plaats. 
De laatste themabijeenkomst ging 
over onderwijskwaliteit, mede naar 
aanleiding van de beoordeling van de 
onderwijskwaliteit door de Inspectie. 
Daarnaast is er een jaarlijks etentje 
van CvB, RvT en directeuren. In al 
deze bijeenkomsten worden indrukken 
opgedaan die van betekenis zijn voor 
de beeldvorming over en weer en 
die de informatie in het proces van 
strategievorming mede inkleuren. 
Daarnaast verlagen zij de drempel om 
elkaar te benaderen als de werkelijkheid 
zich niet laat voegen naar het plan.

Betrokkenheid van 
stakeholders

Interne stakeholders
Interne stakeholders – directeuren en 
medewerkers – waren actief betrokken 
bij het proces van strategische 
beleidsvorming. Het CvB heeft het 
beleidsproces vanuit vier perspectieven 
gevoed: het CvB, de RvT, de 
directeuren en de medewerkers. De 80 
procent-versie is formeel voorgelegd 
aan de GMR waarin medewerkers 
zitting hebben en aan de RvT. Het 
CvB heeft het voornemen om het 
bestuursverslag jaarlijks te presenteren 
aan de medewerkers.

De RvT bezoekt per jaar twee scholen 
en spreekt met directeuren en 
medewerkers. Dit om feeling met de 

scholen te krijgen en te behouden, om 
informatie uit de eerste hand te krijgen 
en om door de papieren werkelijkheid 
heen te breken. Daarnaast ontmoet de 
RvT eenmaal per jaar de GMR.

GMR
De voorzitter van de GMR en de 
betrokken ouder die eveneens lid is van 
de GMR, hebben geen volledig zicht 
op de wijze waarop het strategisch 
beleid tot stand is gekomen en de rol 
van de RvT daarin. Het zicht dat zij 
hebben, ontlenen zij aan de informatie 
die de voorzitter van het CvB hun heeft 
gegeven bij het aanbieden van de 80 
procent-versie tijdens een van de zeven 
reguliere bijeenkomsten van de GMR 
per jaar. De contacten met de RvT zijn 
beperkt tot eenmaal per jaar en dat 
ervaren de GMR-leden als te weinig en 
te algemeen. Het is meer uitwisseling 
van agenda’s dan inhoudelijk sparren. 
Stukken als het Toezichtsplan en de 
notulen van de RvT ontvangt de GMR 
niet. Een rechtstreekse informatielijn 
zou welkom zijn. Alle informatie over de 
RvT komt nu tot hen via de voorzitter 
van het CvB, die de voorzitter van de 
GMR en de betrokken ouder ervaren 
als heel transparant. Beiden vertrouwen 
de voorzitter van het CvB, maar beiden 
kunnen niet toetsen of RvT en CvB op 
één lijn zitten en ervaren de drempel 
om de RvT te benaderen als hoog. 
Voor de voorzitter van de GMR en 
de betrokken ouder staat de RvT op 
afstand. Zij kunnen niet beoordelen of 
de RvT oog heeft voor de stakeholders 
en toeziet of het perspectief van de 
stakeholders in het strategisch beleid 
voldoende wordt meegenomen.

Externe stakeholders
Doorgaans onderhoudt de 
voorzitter van het CvB de contacten 
met de externe stakeholders 
als samenwerkingspartners en 
ketenpartners.

Externe stakeholders waren 
niet betrokken bij het beleids-
vormingsproces. Het CvB heeft 
een bijeenkomst georganiseerd om 
de 80 procent-versie met externe 
stakeholders te bespreken, maar de 
belangstelling hiervoor was beperkt. 
Het CvB heeft het voornemen om een 
nieuwe poging te ondernemen en de 
bestuursverslagen te presenteren aan 
de externe stakeholders. 

Contacten met externe stakeholders 
acht de RvT de verantwoordelijkheid 
van het bestuur. Wel gaat een delegatie 
van de RvT mee met de voorzitter 
van het CvB naar het gesprek met 
de Inspectie, en heeft een delegatie 
van de RvT recent contact gezocht 
met de gemeente. Deze laatste stap 
is uitzonderlijk en onderstreept het 
belang van het gespreksthema voor de 
stichting. 

Rol en betrokkenheid van 
ouders
Contacten met ouders lopen regulier 
via de GMR, de MR van de scholen en 
de directeuren.

Ouders waren niet op gelijke 
wijze betrokken bij het beleids-
vormingsproces als de RvT, de 
directeuren en de medewerkers. Voor 
de bijeenkomst om de 80 procent-
versie met externe stakeholders 
te bespreken, waren ook ouders 
uitgenodigd, maar de belangstelling 
hiervoor was beperkt. Daarnaast 
waren de ouders betrokken bij 
het beleidsvormingsproces via de 
oudergeleding in de GMR. De GMR 
kreeg de 80 procent-versie voorgelegd 
tijdens een reguliere GMR-bijeenkomst. 

De voorzitter van de GMR en de 
betrokken ouder pleiten ervoor om 
ouders in thematische verkenningen 
ter voorbereiding van de strategische 
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beleidsvorming of vroeg in het proces 
van strategische beleidsvorming te 
betrekken om zo ook het perspectief 
van de ouders op te nemen. Met [het] 
oog op de bijdrage die zij kunnen 
leveren vanuit hun maatschappelijke rol 
– als ondernemer, organisatieadviseur 
e.d. – en ouderrol, met [het] oog op het 
draagvlak en met oog op het werven 
van nieuwe leerlingen. Zo kunnen 
organisatieadviseurs en ondernemers 
onder de ouders adviseren over de 
meerwaarde van onderwijskundige 
en bedrijfsmatige samenwerking. 
Daar valt nog veel winst te behalen. 
Als ouders kennis hebben van het 
beleid van de stichting, kunnen ze op 
schoolniveau keuzes mogelijk beter 
begrijpen en eerder accepteren. Kennis 
van de overwegingen van ouders in 
de schoolkeuze van hun kinderen, 
kan bijdragen aan een wervende 
positionering van de scholen. Nu vindt 
de betrokkenheid bij het strategisch 
beleid enkel via de GMR plaats. Voor 
veel ouders staat de GMR echter te ver 
weg. En daarbij is de oudergeleding 
geen oudervertegenwoordiging.

Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Volgens de voorzitter van de RvT heeft 
de raad een ontwikkeling doorgemaakt 
van reactief naar proactief in de 
agendabepaling, en van achteraf 
toetsend naar vooraf meedenkend in 
het beleid. De RvT komt eens in de 
zes weken bijeen. Voortdurend wordt 
gereflecteerd op het eigen functioneren. 
Volgens de geïnterviewde directeur 
stelt de RvT zich kritischer op en dat is 
merkbaar in de terugkoppeling van de 
gesprekken van de voorzitter van het 
CvB met de RvT naar de directeuren 
en in de wijze waarop de voorzitter van 
het CvB de directeuren bevraagt. 

Met het nieuwste strategisch 

beleidsplan heeft het strategisch 
partnerschap invulling gekregen op 
een wijze die zowel het CvB als de RvT 
als positief ervaren. Het is verrijkend 
door een wederzijdse kruisbestuiving. 
De vorming van een strategisch plan 
is een gezamenlijk project geweest. 
Beiden betreuren dat het niet is gelukt 
om de externe stakeholders hierbij te 
betrekken. Het CvB zoekt daarom naar 
mogelijkheden om de betrokkenheid 
van externe stakeholders te vergroten. 
Hier ligt nog een ontwikkelopgave. Een 
tweede ontwikkelopgave ligt in het 
borgen van de publieke waarde van 
de school. Op dit moment is deze tot 
op bepaalde hoogte geborgd door de 
samenstelling van de RvT. Maar de 
vraag is of dat voldoende is. 

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht

RvT vraagt om brede samenstelling 
en brede competenties
Strategisch partnerschap vraagt een 
goed uitgeruste RvT in die zin dat 
verschillende aandachtsgebieden 
vertegenwoordigd zijn en dat de leden 
verankerd zijn in de samenleving en 
elkaar aanvullen in competenties. 
Daarbij is het wenselijk om goed 
oog te hebben voor eventuele 
belangenconflicten die door een 
grote maatschappelijke betrokkenheid 
kunnen optreden. Het vraagt ook 
betrokkenheid en tijd. Hierin ligt op 
dit moment de grootste beperking, 
al is het ook zorg om goed te blijven 
waken over de brede samenstelling 
van de RvT en een breed palet aan 
competenties. Dat is voor een kleine 
organisatie in een kleine gemeente 
geen eenvoudige opgave. 

Omgaan met kritiek, feedback, 
goede rolverdeling, zelfreflectie en 
transparantie
Van de bestuurder vraagt strategisch 

partnerschap het vermogen om met 
kritiek om te gaan en de meerwaarde 
van feedback in te zien. Het vraagt ook 
het besef dat de goede dingen zelden 
benoemd worden en de positieve 
feedback altijd minder zal zijn dan 
de negatieve feedback. Het vraagt 
niet alleen van de bestuurder, maar 
ook van de RvT het vermogen om te 
kunnen schakelen tussen verschillende 
perspectieven en te balanceren tussen 
afstand en nabijheid. Het vraagt de 
bereidheid en de competenties om 
de dialoog aan te gaan zonder de 
rolverdeling uit het oog te verliezen, en 
het	vraagt	om	voortdurende	zelfreflectie	
en zelfevaluatie. Bovenal vraagt 
strategisch partnerschap een sfeer van 
openheid, transparantie en wederzijds 
vertrouwen, en de bereidheid en inzet 
om daar voortdurend aan te werken. 
Dit staat een kritische houding niet 
in de weg. Een kritische houding 
waarmee de bestuurder en de RvT 
elkaar scherp houden.

2.4 Organisatie D, Noord-
Brabant

Profiel en bestuursmodel
Organisatie D is een protestants-
christelijke school voor VMBO, havo 
en atheneum en verzorgt regulier 
onderwijs voor jongeren van circa 
twaalf tot achttien jaar. 

De school heeft, zo stelt het 
jaarverslag, een open karakter en 
biedt leerlingen een leeromgeving 
waarin ze zich kunnen ontwikkelen 
tot zelfstandige en verantwoordelijke 
mensen met een eigen mening en een 
kritische blik op de maatschappij. In 
deze sfeer voelen medewerkers en 
leerlingen zich, samen met de ouders/
verzorgers, verantwoordelijk voor en 
betrokken bij elkaar en bij de school als 
geheel.
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De Stichting kent sinds 2012 
een Raad van Beheer (RvB). De 
toezichthoudende bestuursleden 
vormen daarbij het Algemeen Bestuur 
(AB), en het uitvoerend lid, de rector-
bestuurder, vormt het Dagelijks Bestuur 
(DB).

Strategisch beleid
De RvB hanteert een bestuurlijk 
toetsingskader. In dit kader zijn 
op een aantal beleidsdomeinen 
richtinggevende uitspraken gedaan, 
die	zijn	geënt	op	de	grondslag,	missie	
en visie van de instelling en die worden 
uitgewerkt in normen/indicatoren. 
Aan de hand daarvan wordt door de 
bestuurder het strategisch beleidsplan/
schoolplan opgesteld.

Eenmaal in de vier jaar wordt er een 
schoolplan gemaakt, met thema’s als 
onderwijsontwikkeling, gebouwen/
huisvesting, personeel en dergelijke. 
Dat schoolplan vormt op haar beurt 
het uitgangspunt, het bestuurlijk 
toetsingskader, voor de jaarlijkse 
sectie-/afdelingsplannen.

In het schoolplan 2013-2017 ‘Focus 
en groei’ zijn de visie van de school en 
de ambities voor het onderwijs voor de 
huidige jaren geformuleerd. Centraal 
staan vier ontwikkelthema’s: 1) de 
leerling aan het stuur; 2) ontwikkelen 
vraagt lef; 3) recht doen aan verschillen; 
4) samen naar het beste resultaat. Er 
is steeds meer behoefte om te kijken 
wat de leerling nodig heeft. Dat vraagt 
om dialoog en samenwerking tussen 
ouders, leerlingen en school. 

Het schoolplan is in een proces 
met veel betrokkenheid tot stand 
gekomen: op basis van interviews zijn 
de vier focuspunten geformuleerd; 
vervolgens zijn er zogenoemde open 
space-bijeenkomsten geweest, 
waarbij ook leerlingen en ouders 

betrokken waren. Ook is er een 
gesprek geweest met de RvB over de 
gewenste onderwijsvernieuwing (de 
RvB is uitgedaagd om intensief mee te 
denken). De uitkomsten hiervan hebben 
geleid tot input voor het eerstvolgende 
schoolplan. Ook de MR is vroegtijdig 
bij de ontwikkeling van het schoolplan 
betrokken geweest.

Betrokkenheid van 
stakeholders
Organisatie D probeert interne en 
externe stakeholders (in de brede zin 
van het woord) zoveel mogelijk bij – 
de ontwikkeling van – het beleid te 
betrekken. 

Interne stakeholders
De horizontale verantwoording vindt 
plaats richting ouders, medewerkers, 
andere scholen/instanties, gemeente, 
bureau jeugdzorg et cetera.

Ook de leerlingen zelf zijn stakeholders. 
Het ontwikkelthema ‘de leerling aan het 
stuur’ is gericht op de ontwikkeling van 
pro-actieve, ondernemende leerlingen 
die in hoge mate zelfsturend zijn en 
actief participeren in de school. Om hier 
vorm aan te geven, zoekt de school 
naar mogelijkheden om de leerlingen/
kinderen een eigen plek te geven (door 
middel van een leerlingenraad) en als 
school zo veel mogelijk aansluiting te 
zoeken bij hun leefwereld.

Gestreefd wordt naar betrokken 
ouders die (als vrijwilligers, in 
klankbordgroepen en dergelijke) 
met de school samenwerken om de 
ontwikkelthema’s uit het schoolplan te 
realiseren.

De bestuurder probeert ook de 
medezeggenschapsraad (MR) zo vroeg 
mogelijk bij het strategisch proces te 
betrekken. De MR zelf, bestaande uit 
zes medewerkers, drie ouders en drie 

leerlingen, kiest ook voor een pro-
actieve benadering. Naast het jaarlijkse 
‘formeel gesprek’ tussen RvB en 
MR, heeft de RvB (nog) geen andere 
contacten/afstemming met de MR.

Andere stakeholders, zoals ouders, 
participeren onder andere in 
klankbordgroepen of in de open space-
bijeenkomsten.

Externe stakeholders
In 2015 is een nieuw gebouw in 
gebruik genomen. Daarbij zijn ook 
belangstellenden uit de buurt gevraagd 
mee te denken en input te geven.

De rol en betrokkenheid van 
ouders
Organisatie D biedt verschillende 
mogelijkheden om de ouders bij 
de school te betrekken, via een 
gestructureerd plan van samenwerking, 
individuele gesprekken met ouders, 
contacten met de mentor en met 
vakdocenten, gespreksavonden, 
tienminutengesprekken, 
vertegenwoordiging in de 
RvB, de Ouderraad, de MR of 
klankbordgroepen.

De daadwerkelijke betrokkenheid 
van de ouders via de RvB, de MR, 
de Ouderraad of dialoogsessies/
klankbordgroepen hangt toch vooral af 
van de ‘personen’.

Het huidige ouderlid in de RvB dat 
het belang van het eigen kind en het 
overstijgend schoolbelang goed weet 
te combineren/onderscheiden, heeft 
als betrokken ouder een belangrijke 
meedenkende/constructieve rol vanuit 
het ouderperspectief. De ouders 
in de MR of in de Ouderraad staan 
wat meer ‘op afstand’ of richten hun 
aandacht vooral op operationele 
aangelegenheden.
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De voorzitter van de RvB vraagt 
zich af of hij naast het jaarlijkse 
formele contact met de MR (met een 
oudergeleding), niet ook wat meer 
informele contacten zou moeten 
hebben met de MR, de Ouderraad 
of een leerlingenvertegenwoordiging. 
Wellicht moet ik als voorzitter van de 
RvB wat meer contact met bijvoorbeeld 
de Ouderraad zoeken.

Maar, zo wordt gesteld, ouders moeten 
ook buiten de formele wegen betrokken 
worden/blijven, bijvoorbeeld via 
ouderavonden, themabijeenkomsten, 
klankbordgroepen en dergelijke. 
Ouders moeten wellicht meer 
uitgedaagd worden, uitgenodigd via 
nieuwsbrieven of de website. Ook de 
mentor kan de gesprekken met ouders 
stimuleren.

Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Het past bij de ‘cultuur’ van Organisatie 
D om invulling te geven aan een vorm 
van strategisch partnerschap tussen de 
RvB (als toezichthoudend bestuur) en 
de uitvoerend rector-bestuurder.

Organisatie D heeft op dat gebied een 
duidelijke ontwikkeling doorgemaakt, 
van beheersmatig en reactief naar een 
bredere betrokkenheid in het proces, 
van remmend naar open dialoog 
(en het beste in elkaar naar boven 
halen), van verantwoording vragen 
achteraf naar het vroegtijdig delen van 
inzichten, van de achterkant- naar de 
voorkantbenadering (breed beginnen 
en verkennen).

De RvB zelf streeft naar 
‘waardengericht toezicht’ waarbij 
de toezichthouders steeds meer 
als sparringpartner functioneren, op 
hoofdlijnen en binnen kaders, en ook 
op de ‘zachte kant’ toezicht houden. 

We willen ons pro-actief opstellen en 
ruimte maken voor werkbezoeken en 
trenddiscussies met directieleden om 
zicht te krijgen op wat hen beweegt. 
We zoeken naar verbinding en 
ontmoeting. Het overleg tussen RvB 
en bestuurder is nu meer gericht op de 
visie/koers van Organisatie D, en op de 
inhoud (de onderwijskwaliteit in plaats 
van	alleen	de	harde	financiële	cijfers).	
Dat vraagt wel als RvB een zekere 
ruimte [te] geven aan de bestuurder 
en je als RvB vooral ook [te] beperken 
tot de hoofdlijnen en het stellen van 
kaders.

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht
Het welslagen van strategisch 
partnerschap tussen RvB en 
bestuurder hangt sterk af van 
verschillende voorwaarden en eisen.

De opstelling van beide partners
Allereerst vraagt strategisch 
partnerschap de bereidwilligheid en de 
ambitie van de rector-bestuurder om 
in deze relatie en wijze van omgang 
met de RvB te investeren, en het lef 
om je nek uit te steken en om ruimte te 
geven, los te laten. 

Rolvastheid
Een andere voorwaarde is voldoende 
bewustzijn van en een goede omgang 
met het verschil in rol (de rolvastheid): 
de nabijheid van de Raad van Beheer 
en de – ruimte voor – de eigen 
verantwoordelijkheid van de rector-
bestuurder; als RvB vooral ook de 
buitenwereld inbrengen; je als RvB 
vooral richten op hoofdlijnen en kaders, 
de rector-bestuurder challengen en 
adviseren zonder in de verkeerde stand 
te gaan zitten. 

Leiderschap
Goed strategisch partnerschap vraag 
ook om goed leiderschap. Daarbij is de 

rol die de voorzitter van de RvB speelt, 
met name ook in de relatie/omgang 
met de bestuurder; onder andere bij de 
agendering vooraf (hoe de vergadering 
aansturen op een strategisch-
inhoudelijk debat?), het vooroverleg 
van de RvB (elkaar even bijpraten en 
nuanceren) of de tussentijdse informele 
afstemmingsmomenten. 

Cultuur
De cultuur op bestuursniveau en ook 
binnen de school is eveneens van 
belang: een cultuur van openheid, 
vertrouwen, elkaar willen opzoeken/
ontmoeten en aanspreken, constructief 
meedenken zonder de scherpte te 
verliezen.

Bezinning
Tot slot zijn ook regelmatige bezinning 
op en evaluaties van strategisch 
partnerschap belangrijk en dat vraagt 
om een leertraject.

2.5 Organisatie E, Groningen

Profiel en bestuursmodel
Organisatie E is een 
scholengemeenschap voor het 
VO, ontstaan vanuit de christelijke 
traditie. Recent heeft Organisatie E 
schoollocaties van een algemeen 
bijzondere scholengemeenschap  
overgenomen en is zij juridisch 
gefuseerd met een  praktijkschool. 
Naar aanleiding hiervan heeft 
Organisatie E ervoor gekozen 
om de christelijke traditie niet te 
beschouwen als grondslag van de 
school, maar wel richtinggevend te 
laten zijn voor het perspectief van 
de school. De verwijzingen naar 
de levensbeschouwelijke identiteit 
pc en rk zijn uit het logo van de 
scholengemeenschap verdwenen. 

De scholengemeenschap kent het 
bestuursmodel Bestuur – Raad 
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van Toezicht (RvT). De bestuurder 
geldt als het bevoegd gezag en is 
verantwoordelijk voor het geheel van 
de scholengemeenschap. Het bestuur 
bestaat uit twee stafdirecteuren die 
verantwoordelijk zijn voor diverse 
beleidsterreinen: stafdirecteur 
Onderwijs en Kwaliteitszorg en 
stafdirecteur	Financiën,	Beheer	en	
Personeelszaken. Het bestuur wordt 
ondersteund door het stafbureau. De 
RvT bestaat uit acht leden en ziet toe 
op de beleids- en bedrijfsuitvoering van 
Organisatie E. 

De scholengemeenschap telt zeven 
locaties. De locaties worden geleid 
door locatiedirecteuren. Zij hebben de 
dagelijkse leiding over de locatie en zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het beleid. 

Op initiatief van het bestuur heeft 
Verus een middag verzorgd over 
strategisch partnerschap voor de 
RvT en de staf- en locatiedirecteuren. 
Deze uitnodiging vond plaats tegen 
de achtergrond van de actualisering 
van de statuten en reglementen en de 
professionalisering van het toezicht, 
naar aanleiding van de aanscherping 
van de governancecode. Bestuur en 
RvT	oriënteren	zich	momenteel	op	
verzoek van de bestuurder op hun rol 
en hun onderlinge relatie. De eventuele 
betrokkenheid van de RvT bij het 
strategisch beleid maakt deel uit van 
deze	oriëntatie	en	is	onderwerp	van	het	
toezichtplan in ontwikkeling.

Strategisch beleid
De school bevindt zich in een vroeg 
stadium van de nieuwe beleidscyclus. 
Op het moment wordt gewerkt aan 
een (strategisch) schoolplan. Zorgpunt 
is de krimp in het noorden. Om de 
maatschappelijke verantwoordelijkheid 
voor goed onderwijs te blijven 
dragen, is het noodzakelijk om het 

onderwijs in te richten op basis van 
samenwerking in plaats van – zoals 
tot nu toe gebruikelijk – op basis van 
concurrentie. Aan de vraag op welke 
wijze de samenwerking tussen scholen 
concreet invulling moet krijgen, gaat de 
vraag naar de identiteit van de school 
vooraf. Hiertoe is recent een formele 
discussie gevoerd. Formeel is deze 
discussie afgesloten, informeel is deze 
nog gaande. De identiteit is nog niet 
vastgesteld. 

Het schoolplan wordt opgesteld door 
de bestuurder, de twee stafdirecteuren 
en de zeven locatiedirecteuren. 
De beleidsvoornemens 
worden via documenten in 
een aantal opeenvolgende 
bijeenkomsten besproken tot 
er een concept beleidsplan is 
dat aan de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) kan 
worden aangeboden. Na vaststelling 
van het schoolplan bespreken 
de directeuren in een algemeen 
directeurenoverleg met elkaar de 
vertaling van het beleid naar de locatie, 
met	inachtneming	van	specifieke	
kenmerken zoals type onderwijs, 
samenstelling van het lerarenkorps et 
cetera. Dit overleg heeft het karakter 
van een review of visitatie.

Stakeholders worden geïnformeerd 
over en zijn betrokken bij de 
beleidsvorming daar waar het 
strategisch beleid betreft. Dit gaat via 
de GMR. 

Er is sprake van gescheiden 
trajecten van beleidsvorming en 
beleidsverantwoording waarbij de 
bestuurder de schakel vormt. De 
bestuurder informeert de RvT over het 
te voeren en gevoerde beleid. De RvT 
laat zich informeren door de bestuurder 
om zich een oordeel aan te meten over 
het te voeren en gevoerde beleid. De 

RvT is niet betrokken bij het opstellen 
van het concept schoolplan.

In het afgelopen jaar hebben de 
bestuurder en de RvT gezamenlijk 
gezocht naar een andere vormgeving 
van de schoolidentiteit. Hierin was de 
bestuurder leading. Aanleiding was het 
verzoek tot samenwerking/overname 
door een algemeen bijzondere school. 
De voorzitter van de RvT beschouwt 
dit proces van identiteitsbepaling als 
een vorm van samenwerking tussen 
bestuurder en RvT. Doordat de RvT 
goed geïnformeerd was, kon deze 
vanaf het begin de identiteit mede 
vormgeven. Dit beeld leeft niet bij de 
voorzitter van de GMR. Hij vermoedt 
dat de RvT geen aandeel heeft gehad 
in de discussie en dat veel leden 
van zijn raad meer betrokkenheid 
van de RvT hadden verwacht. Met 
name toezicht houden op het proces. 
Wordt de discussie goed gevoerd? 
En sluit de identiteit die de bestuurder 
uiteindelijk voorstelt en de RvT vaststelt 
wel aan bij wat er leeft op de locaties 
en bij de hedendaagse samenleving? 
Bedenkingen bij het proces en twijfel 
of de RvT haar rol hierin oppakte, was 
daarom de belangrijkste reden voor de 
GMR om de RvT uit te nodigen voor 
een gesprek hierover.

Betrokkenheid van 
stakeholders

Interne stakeholders
De verantwoordelijkheid voor het 
betrekken van stakeholders ligt 
volgens de voorzitter van de RvT bij 
de bestuurder en deze dient de RvT 
hierover te informeren. 

De interne stakeholders waren 
betrokken bij de discussie over 
de identiteit. Een discussie die is 
afgesloten, maar de gemoederen 
nog wel bezighoudt. Volgens de 
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geïnterviewde directeur is het nu 
de taak van de directeuren om in 
de dagelijkse gang van zaken een 
goed midden te vinden tussen de 
verschillende culturen van de scholen 
die samengaan. 

Medewerkers worden niet betrokken 
bij het opstellen van het strategisch 
beleid. Medewerkers worden wel 
betrokken bij de vertaling van het 
strategisch plan naar de jaarplannen 
op locatieniveau. Voor de bestuurder is 
dat het juiste niveau van betrokkenheid. 
De directeuren en medewerkers zijn in 
het onderwijs leading en de bestuurder 
en de staf zijn daartoe ondersteunend. 
De voorzitter van de RvT en de 
geïnterviewde directeur stellen dat waar 
het going concern en bedrijfsvoering 
betreft je als bestuur de medewerkers 
niet moet lastigvallen tenzij er grotere 
veranderingen plaatsvinden zoals 
krimp. 

De bestuurder intensiveert momenteel 
zijn contacten met de interne 
stakeholders. Jaarlijks vinden 
enquêtes plaats onder medewerkers. 
Hierop volgen consentgesprekken 
met de verschillende raden op 
vestigingsniveau. De bestuurder tracht 
hierbij aanwezig te zijn en denkt erover 
om een lid van de RvT uit te nodigen 
om ook aanwezig te zijn. Dit om een 
goed beeld te krijgen van wat er leeft 
onder de medewerkers. De voorzitter 
van de RvT stelt dat dit kan, maar dan 
enkel in de rol van toehoorder.

Het concept schoolplan wordt 
voorgelegd aan de GMR conform de 
formele procedures. De GMR, de MR 
en de ouderraad hebben geen duidelijk 
beeld van de betrokkenheid van de 
RvT bij het strategisch beleid. Lange 
tijd had de GMR geen contact met de 
RvT, hoewel de statuten erin voorzien 
dat de RvT en de GMR op uitnodiging 

van de RvT minimaal eenmaal per 
jaar bijeenkomen. Twee jaar terug is 
het contact tot stand gekomen op 
uitnodiging van de GMR. Aanleiding 
was de onrust over de wijze waarop 
de identiteitsdiscussie werd gevoerd, 
de wijze waarop de presentatie van 
de scholengemeenschap naar buiten 
toe is gewijzigd en het ontbreken van 
een merkbare invulling van de nieuwe 
identiteit. Bij de GMR leefde het gevoel 
dat de RvT op grote afstand stond, 
zich enkel om de bedrijfsvoering 
bekommerde en geen oog of oor 
had voor wat er speelde op de 
locaties. Vorig jaar is er opnieuw een 
bijeenkomst geweest tussen de GMR 
en de RvT. De bijeenkomsten zijn door 
de GMR als vrij formeel ervaren en 
versterkten de indruk dat de RvT vooral 
toeziet op de bedrijfsvoering en zich 
geen mening vormt over de identiteit 
en de inhoud van het onderwijs.

De GMR heeft het initiatief genomen 
om de bijeenkomsten met de 
bestuurder beter voor te bereiden 
om zo de informatie-uitwisseling 
te verbeteren. Aldus zijn er aan 
weerszijden initiatieven om het gesprek 
aan te gaan. De wil is er, maar het is 
zoeken naar een juiste vorm. Daarbij 
heeft de betrokken ouder meer 
verwachtingen van het bestuur dan 
van de RvT. Evenals de voorzitter van 
de GMR heeft zij niet het idee dat 
de RvT zich actief inzet om kennis 
te nemen van de perspectieven van 
de verschillende stakeholders. De 
voorzitter van de GMR heeft wel het 
gevoel dat de RvT voor hem bereikbaar 
is, maar het initiatief moet van hem 
uitgaan. Het zou goed zijn als de GMR 
en de RvT tweemaal per jaar contact 
hebben om elkaar te informeren over 
wat er speelt. Nu zijn de GMR en de 
RvT vreemden voor elkaar en weten 
ze niet wat ze van elkaar mogen 
verwachten. En dat is jammer voor 

henzelf en voor de school.

De voorzitter van de GMR zou 
periodieke gesprekken met de RvT 
toejuichen. Dan kan de RvT het beleid 
ook vanuit de perspectieven van 
medewerkers en ouders beoordelen 
en is de raad minder afhankelijk 
van de informatievoorziening van 
de bestuurder. Of de RvT hiervoor 
voldoende is toegerust, kan de 
voorzitter van de GMR niet beoordelen.

Externe stakeholders
Externe stakeholders zijn niet 
betrokken bij het opstellen van het 
schoolplan. Wel is de gemeente 
betrokken bij het huisvestingsbeleid.

De voorzitter van de RvT ziet contacten 
met externe stakeholders als de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder. 
De bestuurder beweegt zich in het 
provinciaal speelveld waar hij contacten 
heeft met andere scholen. Hij meldt dit 
in een document voorafgaande aan de 
vergaderingen van de RvT. 

Rol en betrokkenheid van 
ouders
Ouders en leerlingen hebben geen rol 
bij het opstellen van het schoolplan. 
Het schoolplan wordt – behalve 
met de GMR – niet met ouders en 
leerlingen besproken. De voorzitter 
van de RvT en de directeur betwijfelen 
of ze ouders en leerlingen met het 
strategisch beleid moeten belasten. 
De bestuurder vraagt zich ook af of je 
hen moet betrekken, maar vooral met 
het oog op de beheersbaarheid van 
het beleidsproces. Zij zijn het erover 
eens dat ouders en leerlingen van het 
bestuur mogen verwachten dat deze 
de school goed bestuurt en dat de RvT 
daarop goed toeziet. 

De bestuurder intensiveert momenteel 
zijn contacten met leerlingen en 
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ouders. Jaarlijks vinden enquêtes 
plaats onder leerlingen en ouders met 
opvolgende consentgesprekken op 
locatieniveau. De bestuurder wil graag 
bij een aantal daarvan aanwezig zijn en 
denkt erover om een lid van de RvT uit 
te nodigen ook aanwezig te zijn. Deze 
ontwikkeling wordt door de betrokken 
ouder als positief ervaren. 

Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
De bestuurder ervaart dat de RvT haar 
rolopvatting beperkt tot toezicht houden 
en dat er geen sprake is van adviseren 
of partnerschap. De relatie met de RvT 
kan vooral als informatievoorziening door 
de bestuurder worden geduid. Hij wenst 
meer ‘countervailing power’. Vandaar 
dat hij het initiatief heeft genomen om 
zich	samen	met	de	RvT	te	oriënteren	op	
beider rollen in het bestuur.

De voorzitter van de RvT spreekt van 
collegiaal bestuur en van een team met 
een duidelijke rolverdeling. De bestuurder 
bestuurt en de RvT houdt toezicht. Hij 
proeft bij een deel van de leden van 
de RvT geen behoefte om de rol van 
adviseur of strategisch partner op zich 
te nemen. Volgens de voorzitter van de 
RvT komt dit niet doordat de wil voor een 
grotere betrokkenheid afwezig is, maar 
omdat de tijd ontbreekt. Veelal doen 
toezichthouders het toezichthouderschap 
erbij. De RvT vervult vooral de rol van 
klankbord. Echter, als het mis dreigt te 
gaan moet de RvT bereid en in staat zijn 
om ‘countervailing power’ te bieden. 

De RvT komt vijfmaal per jaar bijeen. De 
leden krijgen de stukken toegezonden 
die worden besproken. De RvT voelt 
zich goed geïnformeerd waardoor zij zich 
direct een mening kan vormen en daar 
waar wenselijk kan bijsturen. Bijvoorbeeld 
toen de school aan het eind van het 
eerste millennium slecht presteerde. 

Het toezicht van de RvT betreft vooral 
‘going concern’, maar dat is volgens de 
voorzitter van de RvT typerend voor het 
onderwijs: een veld dat voortdurend in 
beweging is. Besturen is vooral gericht 
op de bedrijfsvoering. Toezicht daarop 
vraagt al veel energie en aandacht. Als de 
raad al ambities heeft om als strategisch 
partner op te treden, dan blijft daar 
weinig ruimte voor over.

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht

Rol van countervailing power voor 
de RvT
Strategisch partnerschap vraagt van de 
RvT volgens de bestuurder om los te 
komen van de bestaande beelden, het 
loslaten van gewoontes en een verdere 
professionalisering. Het vraagt tevens om 
het overbruggen van de ‘informatiegap’ 
tussen de bestuurder en de RvT. En 
dit kost tijd. Daarnaast vereist het 
maatschappelijke betrokkenheid van de 
RvT en zicht op wat er in de samenleving 
speelt om van daaruit te adviseren en 
mee te denken over een strategisch 
beleid dat aansluit op de ontwikkelingen 
in de samenleving. Zo kan de RvT de rol 
van countervailing power vervullen en kan 
zij erop toezien dat de school zich blijft 
ontwikkelen. De voorzitter van de GMR 
acht dit van groot belang en sluit zich 
hierin bij de bestuurder aan. Enerzijds 
met het oog op goede resultaten en 
anderzijds met het oog op de betekenis 
die de school voor de streek kan hebben. 
Meer betrokkenheid bij het strategisch 
beleid vraagt tevens dat ook de RvT 
zich verantwoordt. Immers – zo stelt de 
bestuurder – betrokkenheid van de RvT 
bij het beleid waarop deze toezicht moet 
houden, draagt integriteitsrisico’s in zich. 

Grenzen
Tot slot is een sfeer van openheid 
en wederzijds vertrouwen essentieel 
voor het voeren van een gesprek. 

Daarbij merkt de bestuurder op dat de 
governance zoals deze op dit moment 
vanuit de samenleving wordt verwacht, 
mogelijk te ambitieus is, en dat de 
mogelijkheden van de RvT te beperkt zijn 
door de afstand van het primaire proces 
en de drukke agenda’s. De voorzitter van 
de RvT sluit zich hierbij aan. De ideeën 
over nieuw strategisch partnerschap 
lijken leuk op papier, maar de vraag is 
of de professionalisering niet te veel 
gevraagd is en of de RvT niet hetzelfde 
lot beschoren lijkt als de vroegere RvB... 
het als vrijwilligers niet meer aankunnen. 

Rolhygiëne
De directeur maakt zich zorgen over 
de	rolhygiëne.	Het	meewegen	van	
de belangen van stakeholders door 
de RvT vereist het vermogen om te 
communiceren met medewerkers, 
ouders en leerlingen en andere 
stakeholders. Volgens de voorzitter 
van de GMR houdt stakeholderbeleid 
van bestuurder en RvT meer in dan 
enkel informatie vergaren. Het vraagt 
het vermogen om zich in verschillende 
perspectieven te verplaatsen, om 
vanuit deze verschillende perspectieven 
bestuursvraagstukken te benaderen en te 
zoeken naar een voor ieder begaanbare 
weg. Daarbij dient de RvT zich volgens 
de bestuurder bewust te zijn van haar 
positie, zodat ze niet wordt ingezet voor 
het eigen gelijk van stakeholders en het 
oplossen van persoonlijke problemen. Of 
een soort veredelde ouderraad wordt. 
Ook is het niet de bedoeling dat de RvT 
optreedt als een soort mystery guest. 
Voor de geïnterviewde directeur is het 
van groot belang dat de RvT belangeloos 
en onafhankelijk is, dat de raad zichzelf 
scherp houdt door zich te informeren 
en vanuit de toezichthoudende rol de 
bestuurder scherp houdt. De bestuurder 
houdt vervolgens de directeuren scherp. 
Het is zoeken naar de balans tussen 
benaderbaar zijn voor stakeholders en 
afstand houden.
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2.6 Organisatie F, Gelderland

Profiel en bestuursmodel
De stichting omvat een ROC (MBO-
onderwijs), een VO instelling (VMBO 
tot Gymnasium), een VMBO-instelling 
en Contractonderwijs. De identiteit is 
nader omschreven in het meerjarenplan 
van Organisatie F. De scholen/locaties 
kennen	elk	een	specifieke	invulling	
van deze identiteit. Alle scholen staan 
open voor leerlingen en deelnemers 
ongeacht levensovertuiging, 
maatschappijvisie, geslacht, ras, 
huidskleur of nationaliteit, zo stellen de 
statuten. Alle scholen respecteren de 
levensovertuiging van de leerlingen en 
deelnemers. 

Op Organisatie F-niveau is er een CvB/
RvT-bestuursmodel. Het CvB bestaat 
uit twee bestuursleden en de RvT telt 
vijf leden. Er functioneert (nog) geen 
centraal medezeggenschapsorgaan. 
De benoeming van één lid van de 
RvT geschiedt op basis van een door 
de medezeggenschapsraden (MR’s) 
uitgebrachte bindende voordracht. 
Het ROC heeft een directie, een 
ondernemingsraad (OR) en een 
medezeggenschapsraad (MR). Ook het 
VO en VMBO hebben elk een eigen 
MR.

Strategisch beleid
Het strategisch beleid binnen de 
Organisatie F-groep ontwikkelt 
zich op het niveau van de stichting 
– Organisatie F-centraal wordt 
het strategisch perspectief van 
de hele groep vastgesteld – en 
op onderdeelniveau, in onderlinge 
interactie. De plannen van de 
onderdelen dienen aan te sluiten bij de 
jaarcyclus van de Organisatie F-groep 
en te passen in het overkoepelende 
strategisch perspectief. Zo heeft 
het ROC in de vorm van een 

‘kwaliteitsroos’ de eigen jaarcyclus 
omschreven. Daarin staan onder 
andere vermeld de – momenten 
van – het halfjaarlijks gesprek 
tussen de ROC-directie en het CvB 
van Organisatie F, de kwartaal-
evaluatiegesprekken binnen het team 
met de locatiedirectie en dergelijke; 
ofwel de onderlinge afstemming tussen 
team, locatiedirectie en directie van het 
ROC met het CvB van Organisatie F.

CvB en RvT op Organisatie F-niveau 
vinden het belangrijk om vroegtijdig 
met elkaar in gesprek te zijn over de 
ontwikkeling van het (strategisch) 
beleid. Daarbij worden ook andere 
relevante stakeholders betrokken: het 
beginpunt van de strategieontwikkeling 
moet op verschillende tafels komen; na 
de verkenning volgt het convergeren 
naar een gedragen besluit.

De afgelopen jaren werd het overleg 
getypeerd door een gebrek aan 
vertrouwen. Inmiddels is er een nieuwe 
RvT aangetreden en zijn de onderlinge 
verhoudingen tussen bestuur en 
intern toezicht sterk verbeterd. De 
betrokkenheid van de RvT bij de 
ontwikkeling van het strategisch 
perspectief is duidelijk toegenomen. 
Vanuit een situatie van ‘geen onderling 
vertrouwen’ is toegewerkt naar een 
nieuwe start van ‘herwinnen van 
vertrouwen’ en ‘elkaar betrekken’.

Bij de laatste drie management-
conferenties waarin de beleids-
ontwikkeling aan de orde kwam, is ook 
de RvT als ‘toehoorder’ uitgenodigd. 
Maar de RvT moet zich niet te veel 
committeren aan de voorkant. Het 
initiatief moet vooral bij het CvB liggen. 
De RvT moet het bestuur challengen 
en conceptstukken beoordelen. De 
RvT hanteert daarbij een toezichtkader, 
opgesteld op basis van een format 
en zo veel mogelijk passend gemaakt 

voor de context van Organisatie F. 
Naast uitgangspunten zoals een actief 
meedenkende rol van de RvT bij de 
strategie van de organisatie zonder iets 
af te doen aan de verantwoordelijkheid 
van het CvB, beschrijft het 
toezichtkader de focus/ijkpunten van 
de RvT, de instrumenten om toezicht 
uit te oefenen en de jaarplanning, 
gekoppeld	aan	de	P&C-cyclus.

Het CvB zou willen dat de RvT een 
meer actieve inbreng heeft aan de 
voorkant: er is nog te weinig inhoudelijk 
debat en dialoog. Bovendien is er meer 
debat over het financieel beheer dan 
over de onderwijskwaliteit. Dat laatste 
moet zich nog verder ontwikkelen.

Betrokkenheid van 
stakeholders
De complexiteit van de organisatie 
(een meervoudige stichting, waarin 
het CvB en de RvT van Organisatie 
F op zekere afstand staan van de 
onderdelen) kan ten koste gaan 
van de onderlinge verbindingen. 
Er bestaat tot nu toe bijvoorbeeld 
nog geen gemeenschappelijk 
medezeggenschapsorgaan voor 
Organisatie F-groep. Ook zijn de 
contacten vanuit de onderdelen 
(afgevaardigden?) met bijvoorbeeld de 
RvT lastig te organiseren. De RvT heeft 
nog onvoldoende verbinding met de 
(onderdelen van de) interne organisatie.

Het meerjarenbeleid van de 
Organisatie F-groep wordt tot nu toe 
vooral – als informatie achteraf – aan 
de MR’s gepresenteerd. Daarbij is 
nog te weinig sprake van een echt 
strategisch-inhoudelijk debat; vaak 
is het overleg nog te technisch, te 
veel gericht op details en de controle 
achteraf. De bestuurders zouden het 
inhoudelijk debat over de Organisatie 
F-strategie nog wat meer moeten 
stimuleren. De leden van de MR’s 
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worden wel meer betrokken bij 
de jaarplannen op onderdeel- en 
locatieniveau. Maar we streven ook 
naar een meer gemeenschappelijk 
debat met (afgevaardigden van) de 
medezeggenschap op het centrale 
niveau. 

Wat betreft het betrekken van 
andere stakeholders (zoals de eigen 
studenten, de docenten, de ouders, de 
gemeenten of het bedrijfsleven) bij het 
beleid van Organisatie F (of belangrijke 
thema’s als de toekomst van het 
techniekonderwijs, innovaties en 
dergelijke), ligt de regie bij het CvB. Het 
CvB heeft de verantwoordelijkheid om 
pro-actief de relaties met de omgeving 
te onderhouden. De RvT kan het CvB 
daarbij desgewenst ondersteunen. De 
RvT ziet er vooral op toe dat er een 
goede omgang met de stakeholders 
is en dat de belangen van de 
stakeholders zo veel mogelijk worden 
meegenomen in de besluitvorming. 
Het bestuur organiseert ook meetings 
waarbij de RvT (of een delegatie 
daarvan) aanwezig kan zijn.

Het debat met de stakeholders over 
het strategisch beleid op Organisatie 
F-niveau zou beter kunnen. Er wordt 
nog te veel óver en te weinig mét de 
stakeholders gesproken. En het levert 
over het algemeen nog te weinig op. 
Het (strategisch) beleid staat vaak te 
ver af van hun dagelijkse praktijk. Ook 
blijft het oppassen dat je niet te veel 
verwachtingen bij stakeholders wekt, 
zo wordt gesteld.

Op onderdeelniveau is de 
betrokkenheid van met name de 
interne stakeholders groter. Zo zijn 
er kenniscafés op locatie, rondetafel-
gesprekken met personeelsleden 
en wordt de studentenraad ingezet 
om de studentenarena (beter) te 
benutten. Daarbij gaat het om sessies 

per schoolsoort, en is een gerichte 
vraag aan hen van groot belang, 
bijvoorbeeld: hoe ziet de school er 
over vijf jaar uit? De arena dient als 
voorbeeld, ook voor ouders. Verder 
zijn er netwerkbijeenkomsten met 
stagebedrijven en avondbijeenkomsten 
met bepaalde bedrijven, waarbij ook 
de onderlinge uitwisseling tússen de 
bedrijven wordt gestimuleerd; het gaat 
om een ‘halen en brengen’ en het beter 
leren kennen van de werkwereld van de 
studenten.

Het ROC-plan ‘Geweldig onderwijs 
maken: koers 2016-2018’ (gebaseerd 
op het Strategisch Perspectief 
van Organisatie F) is tijdens de 
Onderwijsdag verder uitgewerkt met 
een afvaardiging van studenten, 
docenten, stafmedewerkers en 
directie. Een van de speerpunten in 
dat plan is het intensiveren van de 
horizontale dialoog met – ook externe – 
stakeholders. 

De rol en betrokkenheid van 
ouders
Het blijft een lastige opgaaf om ouders 
bij de beleidsontwikkeling binnen 
Organisatie F te betrekken: ouders 
worden liever betrokken bij het primaire 
proces, concrete activiteiten of de 
zachte kanten van de school dan bij 
de strategie en het overkoepelend 
beleid. Het kind moet het goed hebben 
op school. En als er kwesties spelen, 
dan komen de ouders wel in actie. 
Bovendien werkt het in het MBO 
anders dan in het VO.

De ouders zijn vooral via de MR 
betrokken bij de ontwikkelingen van 
de eigen school, niet op het niveau 
van Organisatie F. Wel zouden zij 
meer willen meedoen in het debat: we 
worden wel bijgepraat, maar dat is wat 
anders dan echt meedoen. Wellicht 
is het de taak van de MR om ouders 

meer uit te nodigen bij bepaalde 
strategische sessies, zoals de cyclus 
van het kwaliteitsbeleid. Ook zouden bij 
visitaties ouders geïnterviewd kunnen 
worden. 

Sommige ouders tonen zich betrokken 
en geïnteresseerd in de strategie/
het beleid op Organisatie F-niveau, 
maar de meeste ouders niet. De 
betrokkenheid van de ouders zou 
vergroot kunnen worden, zo wordt 
gesteld, door bepaalde interessante 
thema’s beter ‘aan te vliegen’, door 
als MR het netwerk van ouders beter 
te kennen en hun speciale expertises 
beter te benutten (de kennis van 
ouders om de school heen in kaart 
brengen en mobiliseren) en de ouders 
gerichter uit te nodigen.

We leren dat we nieuwe vormen 
van informatievoorziening moeten 
ontwikkelen, over behapbare 
onderwerpen. En via meetings kunnen 
we wellicht een aantal ouders meer 
gaan interesseren voor overkoepelende 
vraagstukken en beleid.

Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Organisatie F acht het van belang dat 
CvB en RvT vroegtijdig met elkaar 
in gesprek zijn over de strategische 
ontwikkelingen, maar wel met een 
duidelijke afbakening van de eigen rol 
en verantwoordelijkheid. Het inhoudelijk 
debat is daarbij belangrijk, evenals de 
betrokkenheid van de meest relevante 
stakeholders. Deze aspecten dienen 
zich de komende jaren verder te 
ontwikkelen.

Naast de reguliere vergaderingen 
worden er aparte themabijeenkomsten 
georganiseerd, om de voorkant 
en de verdieping met elkaar te 
zoeken. Verder zijn er regelmatig 
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voortgangsbesprekingen, en korte 
evaluaties aan het eind van een 
vergadering. Wel zouden we meer 
kunnen toewerken naar thema-
bijeenkomsten van CvB en RvT met 
de medezeggenschap: bijvoorbeeld 
aan de hand van stellingen. Tot nu toe 
worden de halfjaarlijkse gesprekken 
van een delegatie van de mede-
zeggenschap met de RvT nog weinig 
benut.

Als de RvT op enig moment behoefte 
heeft aan contacten met/extra 
informatie van derden, dan overlegt 
de RvT met het CvB hoe dat contact/
die uitwisseling passend geregeld 
kan worden. De RvT stelt zich daarbij 
luisterend op en maakt eventuele 
signalen bespreekbaar in het overleg 
met het CvB.

Strategisch partnerschap tussen 
CvB en RvT kan ook betekenen dat 
de (voorzitter en/of ander lid van de) 
RvT de bestuurder(s) op verzoek 
kan ondersteunen, bijvoorbeeld in 
het netwerk of in de relaties naar 
buiten toe. Indien de bestuurder dat 
van strategisch belang acht voor de 
organisatie, kan de bestuurder zich 
laten vergezellen/ondersteunen door 
(een lid van) de RvT in het contact 
met derden, bijvoorbeeld externe 
klanten of andere relaties, zo staat het 
geformuleerd in het Informatieprotocol.

Ook hoort bij strategisch partnerschap 
dat de RvT in zijn coachrol met (de 
leden van) het CvB kan spreken 
over loopbaan, mobiliteit en 
toekomstperspectief. Voorwaarde 
daarbij is wel: vertrouwen opbouwen, 
een	goede	sfeer	creëren,	voldoende	
empathie tonen (hoe voelt de ander 
zich?), een kwetsbare opstelling en 
dergelijke.

Condities, eisen t.a.v. bestuur 
en intern toezicht
Goed strategisch partnerschap 
tussen CvB en RvT is afhankelijk van 
verschillende factoren.

Vertrouwen
Vertrouwen, sfeer, openheid, elkaar 
aanvoelen, weten wat je van elkaar 
kunt/mag verwachten e.d. is een 
belangrijke voorwaarde voor goed 
strategisch partnerschap.

Kwaliteiten/competenties
Een andere eis zijn de nodige kwaliteit/
competenties. Hieronder vallen 
inhoudelijke onderwijsexpertise evenals 
een redelijke vergoeding voor de leden 
van de RvT (geen vrijwilligerswerk).

Leiderschap
Ook leiderschap van de voorzitters 
is van belang; de afstemming tussen 
de voorzitters, het aansturen van 
de vergaderingen, het stimuleren/
betrekken van stakeholders/de 
medezeggenschap, vooral dienstbaar 
aan het proces zijn.

Stakeholders
Ruimte geven aan de betrokkenheid 
van stakeholders (o.a. in werkgroepen) 
is een andere voorwaarde, evenals 
aandacht voor de verbinding met de 
omgeving.

Rolvastheid
Tot slot dient de RvT vooral vragen te 
stellen, suggesties te geven en niet te 
veel te normeren; het is van belang dat 
de RvT de regie bij het CvB laat.
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3. ONDERZOEKSBEVINDINGEN

De casestudies uit hoofdstuk 2 
hebben een interessante ‘inkijk’ 
gegeven in de wijze waarop de 
strategische beleidsvorming binnen 
onderwijsinstellingen verloopt en 
hoe de verschillende stakeholders 
daarbij betrokken worden. We wilden 
achterhalen welke ontwikkelingen we 
in de praktijk (kunnen) waarnemen 
richting een meer strategisch en 
inhoudelijke betrokkenheid van het 
intern toezicht (zoals de RvT) bij het 
bestuur, welke ervaringen daarmee 
worden opgedaan (waarom lukt het 
in de ene situatie wel en in de andere 
situatie (nog) niet?) en welke eisen dat 
stelt aan het intern toezicht, maar ook 
aan de bestuurder; worden betrokkenen 
daarmee niet te veel overvraagd? In dit 
hoofdstuk zetten we de belangrijkste 
onderzoeksbevindingen op een rij.

Voordat we onze eindconclusies 
trekken, zullen we de hoofd- en 
deelvragen van het onderzoek 
beantwoorden.

3.1 Strategisch beleid
In alle onderzochte gevallen is de 
ontwikkeling van het strategisch beleid 
van de onderwijsinstelling een meerjarig-
cyclisch (vaak een periode van vier 
jaar) en fasegewijs proces. Het gaat bij 
strategisch beleid in de eerste plaats 
om langetermijnontwikkelingen, maar 
daarbinnen trekken vooral actuele 
kwesties die zich aandienen (zoals 
bijvoorbeeld een negatieve beoordeling 
van een school) de meeste aandacht 
van de RvT.

Voor het inzichtelijk maken van het 

gefaseerde strategisch beleidsproces 
wordt hier en daar gewerkt met 
een aansprekend model, zoals de 
‘achtbaan’ bij Organisatie B of de 
’kwaliteitsroos’ bij het ROC van 
Organisatie F. 

Alle organisaties zijn zoekende naar 
de meest optimale invulling van dit 
strategisch beleidsproces ten aanzien 
van: 
• De zogenoemde voorkant (wie 

op welk moment bij de eerste 
concepten betrekken?)

• Het stimuleren/mobiliseren van 
de betrokkenheid gedurende 
het ontwikkelproces, en de 
vormgeving hiervan (wat voor soort 
bijeenkomsten organiseer je en 
voor wie?).

• Het organiseren van aparte 
bijeenkomsten over aansprekende 
thema’s.

In dit proces heeft het bestuur (meestal 
een CvB) de lead. Bepaalde interne 
stakeholders (zoals directeuren/
managers, GMR of medewerkers) 
worden hierbij formeel dan wel meer 
informeel of tussentijds betrokken. Het 
intern toezicht (meestal een RvT) toetst 
het ‘proces’ en blijft op een zekere 
afstand. Deze rolverdeling waarbij het 
CvB vooral in de lead zit, staat in geen 
enkele casus echt ter discussie.
Niettemin wordt dit uitgangspunt zeer 
verschillend uitgewerkt/ingevuld binnen 
elk van de organisaties.

In de ene organisatie zoekt het 
bestuur intensief naar een verdere 
vormgeving en invulling van de 

stakeholderbetrokkenheid (meer 
of minder bottom-up en/of op de 
diverse locaties; met het oog op een 
gezamenlijke koers en draagvlak 
voor een ‘gedeeld beleid’; soms 
ook vanwege eerdere ervaringen 
met weerstand, zoals bij Organisatie 
C), terwijl in andere organisaties die 
betrokkenheid meer gerelativeerd 
wordt in de zin van: de interesse en 
het abstractieniveau dat hiervoor nodig 
zijn, kun/mag je van veel stakeholders 
niet verwachten. Bij Organisatie D 
bijvoorbeeld worden open space-
bijeenkomsten of klankbordgroepen 
georganiseerd waarbij ook ouders 
worden betrokken; in andere 
organisaties ligt het accent veel meer 
op het formele overleg met bijvoorbeeld 
de GMR.

In de ene organisatie benadrukt het 
bestuur het belang van een RvT die 
zich niet te veel committeert en op 
zekere afstand blijft, terwijl in een 
andere organisatie (zoals bij Organisatie 
E of Organisatie F) de bestuurder de 
behoefte uitspreekt aan juist meer 
inhoudelijk betrokken toezichthouders 
met wie je de belangrijke zorgpunten en 
dilemma’s kunt bespreken.

In de ene organisatie neemt de RvT 
zelf het initiatief om vroegtijdig met de 
bestuurder in gesprek te komen over 
de strategie en beleidsontwikkeling, 
bijvoorbeeld via het organiseren van 
een dag-/heisessie om de contouren 
te verkennen; in een andere organisatie 
ontwikkelt/hanteert de RvT een eigen 
beoordelingskader om de voortgang 
van het proces vanaf het begin te 
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kunnen toetsen; en in weer een andere 
organisatie laat de RvT vooral het 
initiatief (en de informatievoorziening) 
aan het bestuur. Wat daarbij opvalt 
is dat in de meeste cases de 
geïnterviewde directeuren/managers, 
GMR en ouders weinig tot geen zicht 
hebben op de rol van hun RvT bij de 
strategische beleidsvorming.

3.2 Betrokkenheid van 
stakeholders
In de interviews is veel aandacht 
geweest voor de wijze en mate van 
betrokkenheid van verschillende typen 
stakeholders bij – de ontwikkeling 
van – het strategisch beleid van de 
onderwijsinstelling.

Interne stakeholders
Vooral de interne stakeholders als 
schooldirecteuren/managers, (G)MR en 
medewerkers worden – meer of minder 
– betrokken bij (de ontwikkeling van) het 
strategisch beleid. Dat gebeurt over het 
algemeen via aparte sessies, waarin aan 
de hand van een eerste concept van het 
CvB de contouren van het strategisch 
beleid worden verkend/vastgesteld, en 
vervolgens de formele procedure via de 
GMR wordt bewandeld. Wel wordt er 
verschillend geoordeeld over het tijdstip 
waarop welke versie van het concept in 
welk type sessie besproken zou moeten 
worden.

Bij Organisatie D bijvoorbeeld wordt 
– via zogenoemde open space- 
bijeenkomsten – gestreefd naar een 
zo vroeg mogelijke betrokkenheid van 
zowel interne als externe stakeholders 
bij de planontwikkeling, om verbinding 
en ontmoeting te zoeken. De bestuurder 
van Organisatie B komt tot de conclusie 
dat de strategische dilemma’s eerder 
met de directeuren en wellicht ook met 
de GMR besproken zouden kunnen 
worden dan tot nu toe gebeurt. En 
Organisatie C kiest ervoor om bij de 

start van het formele traject met de 
medezeggenschap, een 80 procent-
versie van het strategisch plan voor te 
leggen aan de GMR. 

Ook over de rol van de medewerkers 
bij het strategisch beleid horen we 
verschillende geluiden. In sommige 
organisaties (zoals Organisatie E) vraagt 
men zich af of dat wel hun rol is en is de 
betrokkenheid wat formeler via de GMR 
geregeld; in andere organisaties (zoals 
Organisatie F) wordt geconcludeerd dat 
de medezeggenschap nog te weinig 
aan de voorkant deelneemt aan het 
strategisch-inhoudelijk debat. 

De betrokkenheid van de GMR varieert 
van ‘zo veel mogelijk meedoen aan de 
voorkant’ tot ‘vooral achteraf toetsend’. 
In meerdere van de onderzochte 
organisaties is de GMR zelf (nog) niet 
zo tevreden over hun betrokkenheid 
bij het strategisch beleid: we zouden 
in een eerdere fase al feedback willen 
geven op concepten; de GMR is nog 
onvoldoende in het proces betrokken; 
de GMR is nog te veel gericht op 
operationele zaken. Bij een organisatie 
als Organisatie A is de rol van de GMR 
de afgelopen jaren zelfs wat weggezakt.

In enkele organisaties (zoals 
Organisatie A en Organisatie F) 
wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van een nieuwe, overkoepelende 
medezeggenschapsstructuur op 
‘concernniveau’ om te komen tot een 
betere borging van de betrokkenheid 
van medewerkers en ouders bij het 
strategisch beleid van de gehele 
organisatie.

Externe stakeholders
De betrokkenheid van de externe 
stakeholders bij het strategisch 
beleid blijkt over het algemeen lastig 
te organiseren. Bij Organisatie C is 
geprobeerd een conceptversie te 

bespreken met externe stakeholders, 
maar de belangstelling ervoor bleek 
helaas beperkt. 

Wel zijn er plannen, bijvoorbeeld 
bij Organisatie A, om meer energie 
te steken in de betrokkenheid van 
externe stakeholders. Ook organiseert 
een organisatie als Organisatie F al 
langere tijd netwerkbijeenkomsten met 
stagebedrijven; en Organisatie D heeft 
bijvoorbeeld bij de ingebruikname van 
een nieuw gebouw belangstellenden uit 
de buurt uitgenodigd om mee te denken 
en input te geven.

3.3 Rol en betrokkenheid van 
ouders
Onder de categorie externe 
stakeholders vallen ook de ouders, 
ook al wordt hier en daar (bijvoorbeeld 
bij Organisatie A) gesteld dat ouders 
méér zijn dan externe stakeholders: 
we zien hen als betrokkenen die actief 
deelnemen aan het opvoedingsproces 
van de kinderen.

In sommige organisaties (zoals 
Organisatie D) worden ouders 
tamelijk intensief bij het strategisch 
beleid betrokken via (open space-)
bijeenkomsten of klankbordgroepen. 
Gestreefd wordt naar betrokken ouders 
die met de school samenwerken om de 
ontwikkelthema’s uit het schoolplan te 
realiseren.

In andere organisaties worden de 
ouders meer incidenteel betrokken bij 
bijvoorbeeld een themabijeenkomst, 
of wordt via de ouderavond de nodige 
strategische informatie uitgewisseld. 
De ervaring is wel dat ouders vooral 
te interesseren zijn via aansprekende 
thema’s.

In meerdere organisaties leeft de vraag 
of ouders wel geïnteresseerd zijn in 
een dergelijke betrokkenheid bij het 
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strategisch beleid: ouders zijn over 
het algemeen liever betrokken bij het 
primaire proces en concrete zaken dan 
bij strategische vraagstukken; bovendien 
is het de vraag of ouders de expertise 
wel hebben om dat te kunnen. En bij 
Organisatie E vragen de bestuurder en 
directeur zich af of je ouders wel moet 
belasten met het strategisch beleid. 
Toch is de bestuurder daar bezig om de 
contacten met ouders te intensiveren, 
via enquêtes, gesprekken op locaties en 
dergelijke. Daarbij zouden ook RvT-leden 
uitgenodigd kunnen worden.

In de meeste van de onderzochte 
organisaties blijft de betrokkenheid van 
ouders vooral beperkt tot hun formele 
positie en rol in de GMR. Terwijl de GMR 
toch ook vaak nogal ver afstaat van de 
ouders, een conclusie bij bijvoorbeeld 
Organisatie C. De RvB van Organisatie 
D vraagt zich af of zij niet wat meer 
rechtstreeks contact zou moeten 
hebben met de Ouderraad en/of de 
oudergeleding van de MR. Uit enkele 
cases wordt duidelijk dat ook ouders 
zelf wel meer contacten met het intern 
toezicht zouden willen hebben. 

3.4 Invulling van strategisch 
partnerschap bestuur/intern 
toezicht
Centraal in dit onderzoek staat de vraag 
in hoeverre en op welke wijze er sprake 
is van strategisch partnerschap tussen 
bestuur en intern toezicht. Daarbij gaat 
het om 1) de vroegtijdige betrokkenheid 
en inhoudelijke inbreng van het intern 
toezicht (de invulling van het strategisch 
debat tussen bestuur en intern toezicht), 
en 2) de positie en rol van het intern 
toezicht in het strategisch ‘netwerk’ 
(de ondersteunende netwerkrol van het 
intern toezicht).

Inhoudelijke betrokkenheid
Uit de onderzochte cases blijkt dat 
bestuur en intern toezicht – steeds 

meer – waarde hechten aan een meer 
inhoudelijke betrokkenheid op elkaar, 
vroegtijdig met elkaar de kansen, zorgen 
en dilemma’s delen. 

Bij Organisatie C bijvoorbeeld heeft de 
RvT de afgelopen jaren een ontwikkeling 
doorgemaakt van ‘reactief’ naar ‘pro-
actief’, waardengericht toezicht op 
hoofdlijnen, binnen kaders (met behulp 
van een bestuurlijk toetsingskader) en 
ook op de zachte kanten. En zo heeft 
de RvB bij Organisatie B zich ontwikkeld 
van ‘beheersmatig’ naar een bredere, 
meer inhoudelijke betrokkenheid.

In andere organisaties, zoals bij 
Organisatie A na de fusie of bij 
Organisatie F na de vertrouwenscrisis, 
wordt juist gezocht naar een nieuw 
evenwicht, een nieuwe balans tussen 
betrokkenheid en distantie van het 
intern toezicht.

Er zijn ook bestuurders die hogere 
verwachtingen ten aanzien van hun 
RvT hebben dan de formele toezichtrol 
op afstand, zoals bij Organisatie E; of 
bestuurders die zouden willen dat hun 
RvT een wat actievere inbreng aan de 
voorkant heeft. Aan de andere kant 
zijn er hier en daar ook aarzelingen 
ten aanzien van die meer inhoudelijke 
betrokkenheid van de RvT: heeft de 
RvT daarvoor wel de nodige tijd of 
expertises? Je moet je als RvT niet te 
veel aan de voorkant committeren, de 
bestuurder moet voldoende bestuurlijke 
ruimte houden.

Strategische rol in het netwerk
Veel minder duidelijkheid en 
eensgezindheid is er over de netwerkrol 
van het intern toezicht, met name de rol 
van het intern toezicht in het netwerk 
‘buiten de organisatie’.

Met het oog op het strategisch-
inhoudelijke debat waarbij ook de 

inbreng van stakeholders belangrijk is, 
is het binnen de organisatie gebruikelijk 
dat de RvT formele/informele contacten 
heeft met de medezeggenschap 
(de GMR), schoollocaties bezoekt 
(werkbezoeken houdt) en daar met de 
directie/het management spreekt en/of 
interne bijeenkomsten als ‘toehoorder’ 
bijwoont. Niettemin lopen de meningen 
hierover uiteen en wordt dit in de praktijk 
verschillend ingevuld: in sommige 
organisaties is de RvT veel meer 
zichtbaar en aanwezig in sessies en 
(dat kan belangrijk zijn voor bijvoorbeeld 
het vertrouwen in de organisatie) dan 
in andere organisaties, waar de RvT 
zich meer beperkt tot haar formele rol. 
Zo blijkt bijvoorbeeld ook de relatie 
tussen RvT en GMR in meerdere cases 
beperkt tot het bijwonen van een 
formele vergadering in aanwezigheid 
van de bestuurder. Bij Organisatie E was 
tot twee jaar geleden zelfs geen enkel 
contact tussen RvT en GMR.

De positie en rol van het intern toezicht 
‘naar buiten toe’ is onduidelijk en 
roept nog veel vragen op. Organisaties 
houden het (voorlopig) af of zijn op zoek 
naar iets werkbaars. Over het algemeen 
heerst de opvatting dat het bestuur (in 
casu het CvB) de contacten met ‘buiten’ 
(zoals de Inspectie, de gemeenten of 
het bedrijfsleven) moet onderhouden. 
Enkele organisaties hebben inmiddels 
een zekere ervaring met het contact dat 
een delegatie van de RvT kan hebben 
met de Inspectie en/of gemeente bij 
Organisatie C, of de aanwezigheid 
van RvT-leden bij bijeenkomsten met 
externe partners zoals stagebedrijven bij 
Organisatie F. Er zijn ook plannen in de 
maak, bijvoorbeeld bij Organisatie A, om 
eenmaal per jaar een dag voor externe 
stakeholders te organiseren (waarbij ook 
een of meerdere RvT-leden aanwezig 
zouden kunnen zijn) om feedback te 
krijgen en gezamenlijk na te denken 
over de relatie met de gemeente; of bij 
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Organisatie C, waar eerder geprobeerd 
is om met samenwerkingspartners en 
ouders in gesprek te komen over de 
80 procent-versie van het strategisch 
beleidsplan, en nu opnieuw contact met 
externe stakeholders wordt gezocht om 
in gesprek te komen. 

De ervaring in de onderzochte 
cases leert in ieder geval dat een 
informatieprotocol waarin de 
omgangsregels tussen bestuur en 
intern toezicht in het interne en externe 
netwerk worden geregeld, bevorderlijk is 
voor goed bestuur: daarmee verrassen 
partijen elkaar niet onaangenaam met 
vormen van bypass en wordt een juiste 
invulling gegeven aan de eigenstandige 
rol/verantwoordelijkheid van het intern 
toezicht. 

3.5 Condities, eisen t.a.v. 
bestuur en intern toezicht
Wat vraagt een dergelijke en verdere 
invulling van strategisch partnerschap 
van het bestuur en het intern toezicht 
van de onderwijsinstelling? Geven 
de cases enig inzicht in de vraag 
waarom het partnerschap zich in de 
ene organisatie wel en in de andere 
organisatie minder goed ontwikkelt?

Uit de cases blijkt dat bij de ontwikkeling 
van het strategisch partnerschap veel 
belang wordt gehecht aan en nadruk 
gelegd op de volgende aspecten:

• De startsituatie en/of ontwikkelfase 
waarin de organisatie verkeert.
In meerdere van de onderzochte 
organisaties wordt aangegeven 
dat ‘het moment’ ertoe doet: een 
nieuwe	start	na	een	conflictsituatie,	
de vernieuwing van de RvT, 
een proces van fusie-integratie 
dat nog moet worden afgerond 
(waarbij voorlopig nog een 
meer centrale aansturing nodig 
is),	het	eerste	financiële	of	qua	

onderwijskwaliteit ‘op orde’ krijgen 
van de eigen interne organisatie, 
de ontwikkeling van een nieuwe 
medezeggenschapsstructuur op 
het centrale niveau (waardoor 
een beter overleg met de centrale 
medezeggenschapspartijen 
mogelijk wordt), et cetera.

• Het regelen/vastleggen van 
de basis/grondslagen van 
de governance. De verdere 
ontwikkeling van de onderlinge 
verhouding tussen bestuur en 
intern toezicht en de vormgeving/
invulling van de stakeholderrelaties, 
is erg gebaat bij een ‘basis op 
orde’ (een soort infrastructuur 
voor governance): basisafspraken, 
reglementen, documenten (zoals 
een gezamenlijk referentiekader, 
een bestuurlijk- en/of toezichtkader, 
informatieprotocol en dergelijke). 
Als de basis op orde is, zo wordt 
gesteld, kan de onderlinge omgang 
zich gemakkelijker ontwikkelen.

• Vertrouwdheid met het concept 
strategisch partnerschap.
Aangezien er veel onduidelijkheid 
heerst of ‘beelden’ bestaan over 
(on)mogelijkheden, condities en 
grenzen van de onderlinge omgang 
tussen bestuur en intern toezicht 
(en met name ‘de stoel van de 
ander’ vaak ter sprake wordt 
gebracht), is het van belang om 
als bestuur en intern toezicht het 
concept en de (on)mogelijkheden 
ervan nader te verkennen. 
Ook begeleiding daarbij vanuit 
bijvoorbeeld Verus blijkt vaak goed 
te werken.

• De opstelling en kwaliteit van 
de overlegpartners en andere 
betrokkenen. De invulling van 
strategisch partnerschap, met 
name van het inhoudelijk debat, 
hangt sterk af van de bereidheid (de 
behoefte, interesse, onderzoekende 
houding, tijdsinvestering; 

betrokkenheid vraagt meer 
dan er even bijdoen) van de 
overlegpartners/deelnemers (ook 
van de ouders: zijn zij voldoende 
geïnteresseerd?) en ook de 
kwaliteit: meedoen aan het debat 
vraagt wel bepaalde competenties/
vaardigheden die de vraag 
oproepen of ook toezichthouders 
daarop meer geselecteerd moeten 
worden.

• Het (verder werken aan) onderling 
vertrouwen tussen bestuur en 
intern toezicht. In vrijwel alle 
onderzochte cases blijkt het 
vertrouwen de meest cruciale 
succesfactor.

• Een juiste (‘passende’) houding 
van en rolverdeling tussen beide 
overlegpartners. Vorm en invulling 
geven aan de ‘voorkant’ vraagt van 
de overlegpartners een ‘passende’ 
houding en zelfkritisch gedrag: je 
bewust zijn van en je gedragen 
conform je rol, maar de rollen/
taken niet te veel afbakenen; elkaar 
(durven) aanspreken; als bestuurder 
voldoende openstaan voor/kunnen 
omgaan met tegenargumenten 
en kritiek (de meerwaarde van 
feedback zien, een zekere 
kwetsbaarheid tonen); als RvT een 
klimaat voor een open gesprek 
creëren	en	voldoende	ruimte	geven;	
elkaar niet te veel onaangenaam 
verrassen; het ‘in wijsheid’ omgaan 
met de verschillende rollen et 
cetera.

• Het leiderschap binnen en tussen 
de overlegpartners. Veel hangt 
daarbij ook af van de opstelling 
en het leiderschap van de beide 
voorzitters: het stimuleren/
enthousiasmeren van mensen, 
voorbeeldgedrag vertonen, 
zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

• De ontwikkeling van een lerende 
organisatiecultuur waarbij de 
verschillende interne en externe 
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stakeholders graag betrokken 
willen zijn.

• Regelmatige evaluaties en 
zelfreflectie.

Het wel of niet realiseren van strategisch 
partnerschap hangt derhalve sterk af 
van de organisatiecultuur (openheid, 
vertrouwen, lerend vermogen en 
dergelijke) en de opstelling, de 
kwaliteit en het gedrag van betrokken 
personen/partijen (stimulerend 
leiderschap, kwaliteit/vaardigheden, 
voorbeeldgedrag, draagvlak zoekend, 
reflecterend	en	dergelijke).

Schema: Bepalende factoren voor de ontwikkeling van strategisch partnerschap tussen bestuur en intern toezicht.

Startsituatie/ontwikkelfase van de organisatie (het ‘momentum’)

Goede basis/grondslagen (‘infrastructuur’) van governance 

Vertrouwdheid met het concept strategisch partnerschap

Opstelling en kwaliteit van de overlegpartners/betrokkenen

Onderling vertrouwen tussen bestuur en intern toezicht (‘basisconditie’)

Juiste (‘passende’) houding en rolverdeling

Leiderschap binnen en tussen de overlegpartners

Ontwikkeling van een ‘lerende cultuur’

Regelmatige	evaluaties	en	zelfreflectie
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4. CONCLUSIES MET KORTE 
REFLECTIE

De cases leren ons dat diverse 
onderwijsinstellingen – met vallen en 
opstaan – op zoek zijn naar een meer 
strategisch-inhoudelijk overleg tussen 
bestuur en intern toezicht dat voorbij 
gaat aan het uitsluitend voldoen aan 
de formele overlegverplichtingen. Er 
is behoefte aan een meer inhoudelijk 
debat, een debat dat iets oplevert. De 
betrokkenheid van anderen (relevante 
stakeholders) daarbij wordt over het 
algemeen van groot belang geacht. De 
ambitie en inzet om dat te realiseren, 
lijken toe te nemen. In dit hoofdstuk 
zetten we de belangrijkste conclusies 
op een rij en vullen we die aan met een 
beknopte	reflectie.

Meer strategisch-inhoudelijk debat, 
maar zeer verschillend ingevuld
Het onderzoek levert mooie 
voorbeelden op van het zoekproces 
om meer invulling te geven aan het 
strategisch-inhoudelijk debat tussen 
bestuur en intern toezicht en de 
betrokkenheid van de stakeholders 
daarbij. Wel zijn de organisaties 
daarin erg verschillend bezig: met een 
bestuur en intern toezicht die veel 
gezamenlijk optrekken of juist meer op 
afstand van elkaar opereren; met een 
bestuurder die een grotere inhoudelijke 
betrokkenheid van het intern toezicht 
ambieert of de RvT juist wat meer op 
afstand wil houden; met een intern 
toezicht dat vroegtijdig en actief 
(bijvoorbeeld via agendering en/of 
beoordelingscriteria vooraf) betrokken 
wil zijn of juist een meer afwachtende 
houding aanneemt; met een sterke 
dan wel minder sterke positie van 
de medezeggenschap (de (G)MR); 

met een meer of minder intensieve 
betrokkenheid van de andere interne/
externe stakeholders (ook wat betreft 
de ouders) et cetera.
Het lijkt erop dat een bepaald type 
bestuurder/intern toezichthouder meer 
hecht aan een duidelijke rolscheiding, 
een strakke rolafbakening tussen 
bestuur en intern toezicht dan 
andere (nieuwe stijl?) bestuurders/
toezichthouders, die meer openstaan 
voor vernieuwingen (willen leren) en 
de dynamiek in de onderlinge omgang 
tussen bestuur en intern toezicht 
opzoeken. Het zou interessant zijn om 
deze (verschillen in) ‘cultuur’ nader te 
onderzoeken, ook op de vraag wat dat 
betekent voor de verdere ontwikkeling 
van strategisch partnerschap binnen 
het onderwijs.

Formele overlegstructuur biedt 
te weinig ruimte voor inhoudelijk 
debat
Het blijkt over het algemeen lastig om 
binnen de formele overlegstructuur 
(met de reguliere vergaderingen en 
vele agendapunten) ruimte te vinden 
voor het meer strategisch-inhoudelijk 
debat. Oplossingen hiervoor worden 
vaak gezocht in aparte bijeenkomsten/
sessies waarin ook anderen (vanbinnen 
of -buiten de onderwijsinstelling) 
worden betrokken.

Bestuur blijft over het algemeen in 
de lead
De leading role van het bestuur bij 
de strategische beleidsontwikkeling 
staat vrijwel nergens echt ter 
discussie. Hoewel het intern toezicht 
hier en daar actief ‘aan de voorkant’ 

participeert, wordt het (nog) tamelijk 
vanzelfsprekend gevonden dat het 
bestuur met de eerste initiatieven en 
concepten voor beleidsontwikkeling 
komt. Dat zet een RvT (nog steeds) 
in een tamelijk eenzijdig afhankelijke 
positie, ook wanneer bestuur en intern 
toezicht een gelijkwaardig strategisch 
partnerschap	ambiëren.	Dit	vraagstuk	
moet nog verder doordacht worden.

Intern toezicht nog te weinig 
zichtbaar in strategisch debat
In de meeste cases hebben 
de geïnterviewde directeuren/
managers, medezeggenschappers 
en ouders weinig zicht op de 
rol en het functioneren van het 
intern toezicht, bijvoorbeeld in het 
strategisch debat. Ook meerdere 
toezichthouders zelf geven aan dat 
ze (nog) te weinig zichtbaar zijn 
richting medezeggenschap ((G)MR) 
en ouders. De ontwikkeling van deze 
relaties (en ook daarbij de vraag: wat is 
‘passend’?) behoeft meer aandacht.

Medezeggenschap wordt vaak nog 
te weinig benut
Ook opvallend in meerdere van de 
cases is de relatief zwakke positie 
en de geringe inbreng van de 
medezeggenschap in het strategisch 
debat. Van een ‘gulden driehoek’ 
van bestuur, intern toezicht en 
medezeggenschap is nog geen 
sprake. Het verdient aanbeveling om 
de positie van de medezeggenschap, 
de (G)MR waarin overwegend ook 
ouders participeren, in het strategisch 
debat te versterken evenals de input 
van de eigen professionals bij de 
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ontwikkelingen beter te benutten.

Mooie voorbeelden van 
stakeholderbetrokkenheid
Er zijn mooie voorbeelden van 
stakeholderbetrokkenheid: er zijn 
binnen de instellingen diverse 
ontwikkelingen om interne maar ook 
externe stakeholders bij het debat 
te betrekken. Op dat gebied kunnen 
de organisaties – via bijvoorbeeld 
uitwisseling – veel van elkaar leren.

Ouders lastig te mobiliseren
In sommige organisaties lukt 
het weliswaar om (bepaalde) 
ouders tamelijk intensief bij het 
strategisch debat te betrekken, via 
bijvoorbeeld themabijeenkomsten of 
klankbordgroepen, maar in veel van de 
cases blijft de betrokkenheid van de 
ouders vooral beperkt tot hun inbreng 
in en via de GMR. Ouders zijn over 
het algemeen vooral te interesseren 
voor concrete zaken op school of voor 
onderwerpen die hun eigen expertise 
raken. Wellicht kunnen scholen daar 
meer op inspelen.

Meerwaarde van de 
voorkantbenadering
Een betere invulling van de ‘voorkant’, 
een meer inhoudelijk debat waarbij je 
als bestuur en intern toezicht soms 
heel dicht tegen elkaar aanschuift/
aanleunt, kan meerwaarde opleveren 
voor de onderwijsorganisatie en 
daarmee voor het onderwijs zelf, zo 
stellen meerdere organisaties. Wel 
vraagt deze invulling van governance 
om voldoende bewustwording van 
rollen en aanspreekbaarheid op 
‘overschrijdingen’. Daarbij lijkt rolbesef 
ons een betere term dan rolvastheid.

Strategisch partnerschap hoeft niet 
tot overvraging te leiden
Uit de betere practices blijkt dat 
‘strategisch partnerschap’ tussen 

bestuur en intern toezicht/RvT nieuwe 
eisen stelt aan de overlegpartners die 
vooral met cultuur, kwaliteit en gedrag 
– individueel en in teamverband – te 
maken hebben. Het kan spannend 
worden als ‘de grenzen worden 
opgezocht’. 

Een open cultuur aan de top van de 
onderwijsinstelling kan ruimte geven 
om te experimenteren en voorkomen 
dat er een te grote druk op ‘waar-
maken’ en ‘geen fouten maken’ 
ontstaat. 

Bestuurders en toezichthouders die 
niet of onvoldoende meegroeien in 
kwaliteit en aanspreekbaarheid, worden 
gaandeweg (inderdaad) overvraagd. 
Ook is er sprake van overvraging als 
bestuurders niet meer de ruimte krijgen 
om richting te geven aan het beleid.

Hoewel hier en daar ook de tijdsfactor 
als een belemmering voor een (nog) 
intensiever toezicht wordt ervaren, 
hoeft meer strategisch partnerschap 
niet meteen tot ‘overvraging’ qua 
tijdsbesteding te leiden, zo blijkt uit 
enkele cases. Er kan tijd gewonnen 
worden door als bestuur en intern 
toezicht meer te focussen, prioriteiten 
te stellen, selectiever met informatie om 
te gaan, taken te verdelen et cetera. 
Wat dit alles betreft, is er nog veel 
ruimte voor ontwikkeling/verbetering 
voordat de grenzen worden bereikt. 
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Verkennend onderzoek naar mogelijkheden en grenzen van ‘inclusief strategisch partnerschap’

Inclusief strategisch partnerschap:
• Inhoudelijk debat op instellingsniveau (tussen bestuur en intern toezicht)
• Over (strategisch) beleid (casus: totstandkoming strategisch beleidsplan)
• Met betrokkenheid van stakeholders (zoals: schooldirecteuren, (G)MR of ouders)

Interview met bestuurder en (voorzitter) intern toezicht:
1. Op welke wijze bespreken bestuur en intern toezicht het strategisch beleid met elkaar?
• (vroegtijdige) betrokkenheid:

 - Verkenningsfase (heisessie?, …)
 - Conceptfase
 - Goedkeuringsfase
• Inhoudelijke inbreng:

 - Eigen visie/inbreng
 - Meedenken over alternatieven (mee-ontwikkelen)
 - Beoordeling stukken van bestuur
2. Hoe worden de stakeholders daarbij betrokken?
• Wie (welke stakeholders)/waarom/hoe?
• Interne/externe stakeholders?
•  Ouders?
• Wat is de rol van het intern toezicht daarbij (signaleren/stimuleren, actief/passief, eigen contacten, …?)

3. Achtergrond, verwachtingen/opvattingen: vanuit welk perspectief naar strategisch partnerschap streven? Verschillen 
 binnen intern toezicht?
4. Welke eisen stelt deze betrokkenheid van het intern toezicht (zoals beschreven onder punten 1 en 2) aan het intern 
 toezicht?
5. Wat vraagt dat van de bestuurder?
6. Welke eisen stelt dat aan de onderlinge omgang/relaties bestuur-toezicht?
7. Welke ontwikkelmogelijkheden zijn er?
8. Wat zijn de (belangrijkste) condities/bepalende succesfactoren?
9. Zijn er grenzen aan de betrokkenheid van het intern toezicht?

Interview met stakeholders (directeur, voorzitter (G)MR, betrokken ouder):
1. Zicht op/mening over de wijze waarop bestuur en intern toezicht het strategisch beleid met elkaar bespreken?
2. Eigen	betrokkenheid	van	de	betreffende	stakeholder(groep)	daarbij:	feitelijke	en	gewenste	situatie
3. Welke verwachtingen t.a.v. strategisch sparren van bestuur/intern toezicht en betrokkenheid van stakeholders daarbij
4. Wat kan het (meer) ‘gezamenlijk opereren’ van bestuur/intern toezicht en stakeholders  opleveren, voor wie? 
5. Meerwaarde van betrokkenheid stakeholders voor bestuur, beleid en/of school/instelling?
6. Wat zijn condities, bepalende factoren?
7. Wat zijn de grenzen? 

BIJLAGE: INTERVIEWLIJST
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