
Rapporten en brieven over goed bestuur in het onderwijs (en 
daarbuiten) 

Vooraf 

Er is de laatste tijd nogal wat verschenen op het gebied van het ‘goed bestuur van het onderwijs’. 
En daar was ook aanleiding voor, denk maar aan de situatie bij Amarantis en BOOR - calamiteiten 
die allerlei beweging veroorzaken: rapporten, Kamerbrieven, commissies die aan het werk worden 
gezet. Intussen lijkt er geen houden meer aan. Hieronder een overzicht van publicaties in 
omgekeerde volgorde van tijd: de meest recente dus bovenaan, de oudste opgenomen publicatie 

(BOOR) onderaan.  

Het overzicht is bedoeld om snel toegang te verschaffen tot publicaties die samenhang vertonen 
maar op heel verschillende plaatsen zijn opgeslagen. Het is geen kritische beoordeling of zo. 
Daarom tot slot wel een kanttekening: calamiteiten (ik blijf ze maar even zo noemen) geven veel 
gedoe. Je ziet het aan de rapporten. Iedereen heeft een mening en er wordt gelijk naar de overheid 
gekeken om ‘er wat aan te doen’. Die gelijk in actie komt, of, zoals dat heet: ‘verantwoordelijkheid 
neemt’. Alsof dat gaat helpen. Als ik het goed zie zijn al die acties niet zo nodig, en volstaan de 
calamiteiten zelf. Ze veroorzaken op zich al bij bestuurders en toezichthouders zo ontzettend veel 
effect! Daar vallen al die goedbedoelde rapporten echt bij in het niet.  

 

In een interessant rondetafelgesprek blikken deskundigen uit de ‘wereld van het onderwijstoezicht’ 
terug op de achterliggende periode. Het gesprek is gepubliceerd in het decembernummer 2014 van 
VTOI Nieuws: 

http://www.vtoi.nl/?qvActie=run@mdocum&qvRowidLst=bd02,0x00000000001b120d&qvId=30917&q

vCrc=iddkhhqslKlRickc 
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14. Kabinetsreactie op het rapport Commissie Behoorlijk Bestuur (‘Cie Halsema’), 12 december 2013 

(bij monde van H.G.J. Kamp, Minister van Economische Zaken) 

13. Brief minister Dijsselbloem over financieel beheer en financieel toezicht bij instellingen die een 

publiek belang dienen, 27 november 2013 

12. Nieuwe Code Goed bestuur Vereniging Hogescholen, 26 november 2013 

11. Op dezelfde dag als onderstaande brief van minister Opstelt verscheen een publicatie van het 

Centraal Plan Bureau, getiteld ‘De governance van semi-publieke instellingen’, 13 november 2013 

10. Brief minister Opstelten (Justitie) over ‘Aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders in 

semipublieke sectoren, 13 november 2013 

9. Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. Rapport van de Commissie Meurs in 

opdracht van de PO-raad, november 2013 

8. ‘Een lastig gesprek’, advies Commissie Behoorlijk Bestuur (‘Cie Halsema’, 11 september 2013) 

7. Besturing van autonomie. Over de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties, 21 juni 2013, 
Oratie Edith Hooge in Tilburg 
 
6. Brief Versterking bestuurskracht, 20 april 2013 
 

5. Kwaliteit van bestuurlijk handelen in het funderend onderwijs 

4. Publieke belangen dienen 

3. Leading by example 

2. Niet onwettig, wel onwenselijk, Amarantis 

1. BOOR 

Tot zover de inhoudsopgave van het documentenoverzicht dat u in dezelfde omgekeerde volgorde 

(het meest actuele als eerste) aantreft in het onderstaande. 

 

25. Vier oraties over goed bestuur 

Artikel waarin vier oraties worden besproken uit de periode medio 2014 – december 2015: 

- Mijntje Lückenrath, Bouwstenen voor high performing boards 

- Kees Cools, Ghandi in governance 

- Erik van der Loo, Schaduwen in de boardroom 

- Rienk Goodijk, Van afvinken naar aanspreekbaarheid 

http://harmklifman.nl/2015/12/23/open-mind-nr-102-geleerde-woorden-over-goed-bestuur/ 

 

24. Wetsvoorstel Versterking bestuurskracht, 10 juli 2015 

Het wetsvoorstel downloaden via: 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/10/wetsvoorstel-in-verband-

met-versterking-van-de-bestuurskracht-van-onderwijsinstellingen 

http://harmklifman.nl/2015/12/23/open-mind-nr-102-geleerde-woorden-over-goed-bestuur/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/10/wetsvoorstel-in-verband-met-versterking-van-de-bestuurskracht-van-onderwijsinstellingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/07/10/wetsvoorstel-in-verband-met-versterking-van-de-bestuurskracht-van-onderwijsinstellingen


Via deze link zijn ook het eerdere advies van de Raad van State en de reactie van de minister 

daarop beschikbaar. 

Uit het persbericht van OCW: 

Raden van Toezicht in het onderwijs moeten veel alerter zijn op dreigende misstanden op de 
scholen die zij controleren en mogen die ook niet onder de pet houden. Toezichthouders worden 
verplicht om wanbeheer te melden bij de inspectie. De meldplicht geldt ook als de toezichthouders 
risico’s op het gebied van kwaliteit of continuïteit van onderwijs signaleren. 

Dat staat in het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht dat minister Bussemaker en 
staatssecretaris Dekker naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. 

In het wetsvoorstel wordt ook de medezeggenschap versterkt. Zo wordt geregeld dat bestuurders 
voortaan worden benoemd op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschap advies over 
heeft uitgebracht. De medezeggenschap praat straks ook mee over benoeming en ontslag van 
bestuurders. Ook moeten toezichthouders minimaal tweemaal per jaar overleggen met de 
medezeggenschap, krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te laten 
verklaren en wordt de positie van opleidingscommissies versterkt. 

Na affaires bij Amarantis, en onlangs ROC Leiden, bleek het hard nodig de interne tegenspraak in 
het onderwijs te versterken en te organiseren dat dreigende misstanden in een vroeg stadium 
worden gemeld. Met het Versterking Bestuurskracht wetsvoorstel wordt daar inhoud aan gegeven. 

 

23. Gezamenlijke onderwijsorganisaties, Handreiking voor benoemen 
bestuurders en Handreiking voor benoemen toezichthouders 

Bestuurders: http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-

benoemingsprocedure-college-van-bestuur-2.pdf 

Toezichthouders: http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-
benoemingsprocedure-rvt-2.pdf 

 

22. Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs, 4 juni 2015 

Gedateerd 4 juni 2015 verschijnt een nieuwe versie van de Code Goed Bestuur, uitgebracht door de 
VO-raad. VO-raad kent sinds 2008 een code. Deze code is in 2015 en kent sindsdien zes 
lidmaatschapseisen voor aansluiting bij de VO-raad. De eisen hebben betrekking op verantwoording, 
medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling. Zo moeten het jaarverslag, de 
klachtenregeling en de klokkenluidersregeling worden gepubliceerd en de aanpak van de horizontale 
dialoog met externe stakeholders geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het 
jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies van bestuurders en toezichthouders moeten 
openbaar gemaakt worden. Daarnaast kent de code 47 richtlijnen voor goed bestuur, waarvoor ‘pas 

toe of leg uit’ geldt. In het uiterste geval kan het lidmaatschap van een instelling worden opgezegd. 

Een zelfstandige governancecommissie toetst of de lidmaatschapseisen worden nageleefd. Alleen 
leden van de VO-raad kunnen melding maken bij de commissie van gevallen waarin niet aan de 

eisen wordt voldaan. Klachten mogen niet anoniem zijn en moeten schriftelijk worden ingediend. 

 

http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf 

 

http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-benoemingsprocedure-college-van-bestuur-2.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-benoemingsprocedure-college-van-bestuur-2.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-benoemingsprocedure-rvt-2.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Handreiking-benoemingsprocedure-rvt-2.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/CodeGoedOnderwijsbestuur2015.pdf


21. Scherper toezicht op onderwijsbestuur, 12 december 2014 

Met deze kop doet het ministerie van OCW op 12 december 2014 mededeling dat het wetsvoorstel 
ter zake is aangeboden aan de Raad van State. Ter nadere toelichting wordt nog het volgende 
vermeld: 

“Besturen in het onderwijs worden scherper op de vingers gekeken. De benoeming van bestuurders 
in het onderwijs gebeurt voortaan op basis van openbare profielen, waar de medezeggenschapsraad 
advies over heeft uitgebracht. De medezeggenschapsraad praat ook mee over benoeming en ontslag 
van bestuurders. Dit wordt geregeld in de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen waar 
de ministerraad op voorstel van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap mee heeft ingestemd. 

Na affaires zoals bij Amarantis bleek het hard nodig om de bestuurskracht in het onderwijs te 
versterken. Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit en diversiteit van besturen beter geborgd en 
krijgen interne toezichthouders en medezeggenschap meer houvast om hun bestuurders bij de les te 
houden. 

De interne toezichthouder moet minimaal tweemaal per jaar overleggen met de 
medezeggenschapsraad, en als de toezichthouder een redelijk vermoeden heeft van wanbeheer is 
ze verplicht dat te melden aan de Inspectie van het Onderwijs. 

Om hun werk goed te kunnen doen krijgen leden van de medezeggenschapsraad in het funderend 
onderwijs recht op een vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand en scholing. Ook komen er 
duidelijker regels voor nalevingsgeschillen en komt er één loket waar al deze geschillen worden 
behandeld. Daarnaast krijgt de medezeggenschap meer mogelijkheden om een besluit nietig te 
laten verklaren. 

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te 
zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij 
indiening bij de Tweede Kamer.” 

 

20. Laatste versie Code Goed bestuur Primair Onderwijs, 27 november 
2014 

Versie met kleine aanpassingen, vastgesteld in de ALV van de PO-Raad van 27 november 2014 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.
pdf 

 

19. De letter én de geest. Adviezen voor versterking van de 
bestuurskracht in het voortgezet onderwijs. Eindrapport van de 
Commissie Goed Onderwijsbestuur VO. Presentatie: 18 september 2014 

De Commissie Goed Onderwijs bestuur VO heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de 
praktijk van goed bestuur binnen het voortgezet onderwijs en de voortgang daarbinnen. Dit met als 
doel om te komen tot concrete voorstellen tot aanpassing van de Code Goed Onderwijsbestuur van 
de VO-raad, maar vooral ook om adviezen te formuleren voor de versterking van de bestuurskracht 
in het voortgezet onderwijs. In totaal worden 30 adviezen gegeven. 
 

https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/goed_bestuur/code_goed_bestuur_in_het_primair_onderwijs.pdf


http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Eindrapport-Commissie-Goed-
Onderwijsbestuur-VO.pdf 

 

18. Wetsvoorstel versterking bestuurskracht, internetconsultatie 8 mei 
2014 

Toelichting Ministerie van OCW: 

Verreweg de meeste onderwijsinstellingen worden goed bestuurd, door mensen met verstand van 
zaken en een goed werkend moreel kompas. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Na Inholland en 
Amarantis kunnen we daar niet omheen. In die gevallen waar het mis gaat is het van het grootste 
belang dat het toezicht op het bestuur tijdig ingrijpt. Daar valt nog best wat aan te verbeteren, en 
iedereen mag daarover meepraten. 

U weet waarschijnlijk wel dat ik geen voorstander ben van alleen maar regels. Ik ga liever uit van 
verdiend vertrouwen, zolang het goed gaat. Als het misgaat, wil ik stevig kunnen ingrijpen. In 
politicologisch jargon: high trust, high penalty. U vindt dat principe terug in mijn voorstel. Toch ligt 
het accent in dit voorstel niet bij vertrouwen of bij straf. Een goed gesprek en je eigen tegenspraak 
organiseren is minstens zo belangrijk. 

Een school is niet alleen een optelsom van docenten, studenten en alles wat daaromheen is 
georganiseerd. Een school is een gemeenschap, waar je onderwijs met elkaar maakt. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat de sleutel voor goed bestuur ligt bij meer inspraak door studenten en 
docenten, ook al zijn daar soms wel regels voor nodig. 

Daarom stel ik voor om medezeggenschapsorganen veel meer invloed te geven op hun besturen. Zo 
krijgt de medezeggenschap adviesrecht bij benoemingen en ontslagen van leden van hun raad van 
bestuur, komt er een overlegverplichting tussen interne toezichthouder (zoals een Raad van 
Toezicht) en medezeggenschapsorgaan, en hebben medezeggenschapsraden voortaan rechtstreekse 
aanspraak op vergoeding voor redelijke kosten van rechtsbijstand en scholing.  

Om bij de bestuursbenoemingen te beginnen: te vaak nog worden die onderling, binnen het old boys 
network, geregeld. Kwaliteit is daarbij niet altijd het doorslaggevende criterium. Bovendien is het 
niet goed voor de diversiteit van een bestuur als mannen van middelbare leeftijd in grijze pakken 
elkaar ‘klonen’. Naast het adviesrecht stel ik voor om de werving en selectie van bestuurders 
voortaan op basis van openbare profielschetsen te doen, zodat de buitenwereld kan meekijken. 

Om de medezeggenschapsraden beter in positie te brengen wil ik onder andere een 
overlegverplichting regelen. Die bestaat nu nog niet overal in het onderwijs. Wat mij betreft wordt 
een interne toezichthouder verplicht minstens eenmaal per jaar te overleggen met de centrale 
medezeggenschapsraad. Vaker mag natuurlijk ook. 

Daarnaast wil ik ervoor zorgen dat de medezeggenschapsraad vergoeding van de redelijke kosten 
van rechtsbijstand en scholing kan opeisen. Nu moeten het inspraakorgaan en de school het eerst 
eens worden over een regeling voor die kosten. Dat wordt natuurlijk lastig als beide partijen 
tegenover elkaar komen te staan. 

Verder wordt de procedure bij beslechting van geschillen eenvoudiger. Nu nog zijn er twee 
instanties waar medezeggenschapsorganen terecht kunnen met verschillende geschillen; straks kan 
dat aan één loket. Voor het primair en voortgezet onderwijs wil ik bovendien regelen dat 
medezeggenschapsorganen besluiten die ten onrechte niet aan hen zijn voorgelegd nietig kunnen 
verklaren. In het mbo en het ho kan dat al. 

http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Eindrapport-Commissie-Goed-Onderwijsbestuur-VO.pdf
http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/Eindrapport-Commissie-Goed-Onderwijsbestuur-VO.pdf


Ik maak me geen illusies: de versterking van de inspraak zal niet in alle gevallen kunnen voorkomen 
dat het toch weer mis gaat. Daarom wil ik ook een paar stevige stokken achter de deur hebben. Er 
is al geregeld dat bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de gevolgen van 
onbehoorlijke taakvervulling. Ik wil die aansprakelijkheid uitbreiden tot interne toezichthouders. In 
het uiterste geval wil ik de rechter kunnen vragen om een bestuurder of een toezichthouder te 
ontslaan. Ook dat wordt geregeld in het concept-wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht 
Onderwijs. 

http://www.internetconsultatie.nl/wetvbo 

 

17. Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair 

onderwijs, maart 2014 

De PO-raad bracht een boekje uit voor toezichthouders. Een handreiking voor de verdere 

professionalisering van dit orgaan in het primair onderwijs. 

http://poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/po_proj_221849_broch_toezichthouders.pdf 

 

16. Nieuwe Code Goed bestuur MBO, 23 januari 2014 

Uit het persbericht: 

“Negentien concrete verantwoordelijkheden van bestuurders gelden vanaf 1 augustus 2014 als 
eisen voor lidmaatschap van de vereniging MBO Raad. Dat besluit hebben de mbo-scholen, 
aangesloten bij de MBO Raad, vanmiddag genomen.  

Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad: “Met het definitief vaststellen van de nieuwe ‘Branchecode goed 
bestuur in het mbo’ nemen de scholen hun verantwoordelijkheid. Goed bestuur is een 
vanzelfsprekendheid, daar mag geen discussie over zijn. De scholen zelf zijn daar duidelijk in: geen 
incidenten meer zoals Amarantis. We stellen eisen aan lidmaatschap en aan elkaar. Als 
brancheorganisatie staan we voor kwaliteit. Voldoet een aangesloten school onverhoopt niet aan de 
gestelde eisen, dan kan in het uiterste geval de consequentie opzegging van het lidmaatschap van 
de MBO Raad zijn.”  

Early warning system  
De ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ is de opvolger van de code ‘Goed bestuur in de bve-
sector’ (van kracht tot 2013). In de sector ontstond behoefte aan een code met een meer bindend 
karakter. Jan van Zijl: “De zaak Amarantis heeft bijgedragen aan een sterke toename van het 
bewustzijn van scholen dat zij elkaar ook moeten kunnen aanspreken als het niet gaat zoals zou 
moeten. De branchecode bevat dus ook daar afspraken over.” Een belangrijke afspraak die hieraan 
raakt is het early warning system. Van Zijl: “Blijkt uit de beschikbare, financiële gegevens dat een 
school in de problemen dreigt te raken of er al in zit, dan moet dat in een vroeg stadium leiden tot 
collegiale steun om het tij te helpen keren. Die steun vanuit de vereniging is niet vrijblijvend.“  
 
Soft controls  
Naast de negentien lidmaatschapseisen ('hard controls' en het hart van de code) bevat de 
branchecode ook zogenaamde 'soft controls'. “Het is nauwelijks mogelijk kernwaarden als het juiste 
bestuurlijke gedrag, de juiste bestuurlijke attitude, leiderschap en professionaliteit in toetsbare 
regels, bepalingen of afspraken te vatten,” zegt Jan van Zijl. “Het moet uiteraard een 
vanzelfsprekendheid zijn dat je als verantwoordelijk bestuurder over deze eigenschappen beschikt 
en er op aanspreekbaar bent. Daarom hebben we ze ook benoemd in deze code.”  
De code bevat daarnaast aanbevelingen aan de raden van toezicht van de mbo-scholen.  
 

http://www.internetconsultatie.nl/wetvbo
http://poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/po_proj_221849_broch_toezichthouders.pdf


Met de vaststelling van de branchecode committeren alle 69 bij de vereniging aangesloten mbo-
scholen zich aan de lidmaatschapseisen. De branchecode gaat per 1 augustus 2014 in.” 

Interessant is dat de Code allerlei waarden formuleert die aan goed bestuur zijn verbonden en ook 
expliciet gedragingen formuleert die verwacht mogen worden van bestuurders en toezichthouders, 
zoals: 
 

- voorbeeldgedrag vertonen; 
- professioneel en ethisch verantwoord handelen; 
- betrokken zijn bij en voldoende contact houden met de uitvoering van het onderwijs en het  

personeel dat daarvoor verantwoordelijk is; 
- oog hebben voor de menselijke maat, zowel in de organisatie en uitvoering van het 

onderwijs als in het eigen personeelsbeleid en  de eigen bedrijfsvoering;  
- verantwoordelijkheid nemen voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de 

arbeidsmarkt; 
- in staan voor de kwaliteit van het onderwijs dat de instelling verzorgt en er in  het besturen 

en in het toezichthouden voor zorgen dat deze kwaliteit  permanent  gewaarborgd wordt en 
er  snel kan worden ingegrepen als zaken niet goed lopen;  

- in staan voor een  verantwoorde bedrijfsvoering in financiële, personele en organisatorische  
in; 

- voor anderen, binnen en buiten de eigen instelling, aanspreekbaar zijn op het eigen  
gedrag,  door het creëren van een open dialoogcultuur. 

 

http://www.mboraad.nl/?news/4652392/Branchecode+goed+bestuur+in+het+mbo+definitief+lidmaa

tschapseis+MBO+Raad.aspx 

 

15. Vervolg Versterken bestuurskracht en Goed Bestuur Onderwijs. 
Brief minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker aan de Tweede 
Kamer, 5 februari 2014. 

 
In deze brief rapporteren de bewindslieden over de voortgang op de onderwerpen 
medezeggenschap, publieke verantwoording en governancecodes. Voorts geven zij een reactie op 
de toezeggingen en aangenomen moties op deze thema’s in het Kamerdebat van 27 mei 2013 over 
de eerste brief versterken bestuurskracht van 20 april 2013 (zie onder). 

 

Enkele punten hieruit: 

- Op veel zaken aangaande de medezeggenschapsraad zijn wetswijzigingen in de maak.  
- Het toekennen van het enquêterecht aan ondernemings- en medezeggenschapsraden 

creëert volgens be bewindslieden een onevenwichtigheid in de checks and balances van de 
medezeggenschap, de raad van toezicht, de inspectie en de minister, en komt er dus niet. 

- De klachtenregeling zal een verbetering ondergaan. 
- De openbaarmaking van de jaarrekening gaat verplicht worden. 

-  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-

versterken-bestuurskracht-en-goed-bestuur-onderwijs.html 

 

14. Kabinetsreactie op het rapport Commissie Behoorlijk Bestuur (‘Cie 
Halsema’), 12 december 2013 (bij monde van H.G.J. Kamp, Minister 
van Economische Zaken) 

http://www.mboraad.nl/?news/4652392/Branchecode+goed+bestuur+in+het+mbo+definitief+lidmaatschapseis+MBO+Raad.aspx
http://www.mboraad.nl/?news/4652392/Branchecode+goed+bestuur+in+het+mbo+definitief+lidmaatschapseis+MBO+Raad.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-versterken-bestuurskracht-en-goed-bestuur-onderwijs.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/02/05/kamerbrief-versterken-bestuurskracht-en-goed-bestuur-onderwijs.html


 

Gedeelten: 

“In deze kabinetsreactie ga ik (= minister Kamp) nader in op de aanbevelingen van de commissie. Ik 
doe dat in twee stappen. Allereerst ga ik in op de adviezen van de commissie ten aanzien van 
governancecodes en gedragsregels. Vervolgens ga ik in op de drie ‘weeffouten’ die gedrag volgens 
de commissie in belangrijke mate beïnvloeden en de oproep aan de politiek die hieruit voortvloeit. 
 
Governance- en gedragscodes: visie van het kabinet 
 
Het kabinet onderschrijft op hoofdlijnen de aanbevelingen van de commissie ten aanzien van 
governance- en gedragscodes. Het kabinet onderschrijft ook de vier leidende principes die de 
commissie heeft geformuleerd. Zij definiëren de verschillende rollen en bepalen de 
verantwoordelijkheidsverdeling. Evenals de commissie is het kabinet van mening dat ministers 
systeemverantwoordelijk zijn. Zij dienen in de invulling van die verantwoordelijkheid recht te doen 
aan de leidende principes die op de andere betrokken partijen van toepassing zijn. Het kabinet 
tekent aan dat het de notie van ‘eigenaarschap’ van burgers in overdrachtelijke zin en niet in 
juridische zin opvat. In het handelen van bestuurders en professionals hoort het publieke belang 
centraal te staan. Het kabinet onderschrijft en onderstreept de visie van de commissie dat het 
initiatief tot en de verantwoordelijkheid voor governancecodes en gedragscodes bij sectoren en 
organisaties ligt. Het kabinet doet wel een klemmend beroep op sectoren om met de aanbevelingen 
van de commissie aan de slag te gaan. Semipublieke instellingen zijn dat, gelet op hun bijzondere 
positie op het snijvlak van publiek en privaat, simpelweg aan zichzelf, aan de vele in de sectoren 
werkende professionals en aan de burger verplicht. 
 
Zoals gezegd, wordt in de bijlage op elk van de aanbevelingen afzonderlijk ingegaan. Het kabinet 
merkt hierbij nog het volgende op. De analyse die aan de aanbevelingen van de commissie ten 
grondslag ligt, komt in de kern hierop neer: goed bestuurlijk handelen en goed intern toezicht 
daarop komt alleen tot stand als de maatschappelijke taak helder is, als er voldoende effectieve 
tegenkracht is georganiseerd voor bestuurders en als de juiste mensen op de juiste plek zitten. Het 
kabinet roept sectoren op om niet alleen het gesprek te voeren over de door de commissie 
gepresenteerde thema’s, maar juist ook over de achterliggende analyse. De uitkomsten van die 
gesprekken kunnen vervolgens onderdeel uitmaken van sectorale governancecodes. Ook als de 
thema’s die de commissie benoemt al deel uitmaken van bestaande governancecodes, wat dikwijls 
al het geval is, kan het lastige gesprek nodig zijn om de codes werkelijk te laten leven. De 
commissie stelt voor om daarnaast het gesprek te voeren over totstandkoming van een gedragscode 
waarin plaats is voor richtlijnen voor behoorlijk handelen. Het kabinet ondersteunt dit pleidooi van 
de commissie en roept sectoren, instellingen en betrokkenen bij de instellingen op om het lastige 
gesprek te gaan voeren over dergelijke gedragsregels. Zoals de commissie terecht aangeeft, is het 
proces minstens zo belangrijk als het resultaat. Zo komt een open cultuur tot stand waarin het 
gebruikelijk is dat men elkaar aanspreekt op het handelen. 
 
Weeffouten: visie van het kabinet 
 
Het kabinet ziet het advies van de commissie als ondersteunend aan het in het Regeerakkoord 
ingezette beleid, namelijk een samenhangende aanpak gericht op prestatieverbetering in 
semipublieke sectoren. Uiteraard zijn er verschillen tussen de verschillende sectoren. De 
zogenaamde ‘semipublieke sector’ is een amalgaam van instellingen met een grote variëteit in 
ordenings- en sturingsmechanismen. Die komt soms voort uit de verschillen in de publieke belangen 
die worden geborgd, maar soms hebben verschillen in sturing, ordening en toezicht ook 
simpelweg te maken met de wijze waarop sectoren historisch zijn ontstaan en gegroeid. Toch zijn 
in de visie van het kabinet de overeenkomsten tussen de sectoren talrijker dan de verschillen. En 
juist die overeenkomstige sectorkenmerken raken aan de problemen die zich in semipublieke 
sectoren voordoen. Het is daarom nuttig om die problemen vervolgens ook in samenhang te bezien. 
In semipublieke sectoren is vrijwel altijd sprake van enerzijds marktmacht en relatief lage 
concurrentiedruk en anderzijds van een beperkte democratische controle. Daarnaast is vaak 
omwille van financiële toegankelijkheid de band tussen betalen en genieten losgesneden. Bij het 
gebruik van bijvoorbeeld onderwijs, zorg, een sociale huurwoning en het openbaar vervoer voelt de 
gebruiker, om de toegankelijkheid te borgen, zelden de werkelijke kosten. Ook kan de gebruiker de 



kwaliteit van dienstverlening niet altijd goed inschatten. Dit heeft gevolgen voor zijn rol als 
‘kritische consument’. Disciplinerende mechanismen zijn, kortom, in beperkte mate aanwezig, 
terwijl die disciplinerende mechanismen wel gewenst zijn. Verkeerde beslissingen kunnen de 
kwaliteit van dienstverlening schaden, tot een ondoelmatige besteding van publieke middelen 
leiden en bovendien niet alleen gevolgen hebben voor een instelling zelf, maar ook voor de sector 
als geheel. 
 
De beperkte aanwezigheid van gezonde tegenkrachten maakt dat de eisen aan de governance van 
zowel instellingen zelf als sector als geheel, hoger zijn. Bezien we die governancestructuren nader, 
zowel die in de interne als externe organisatie, dan valt op dat deze vaak onvoldoende zijn 
meegegroeid met veranderende omstandigheden. Door de steeds complexere omgeving en in veel 
gevallen ook door schaalvergroting is de rol van besturen en toezichthouders binnen de instellingen 
de afgelopen decennia veranderd. Maar besturen, interne toezichthouders en de 
medezeggenschapsorganen blijken in de praktijk niet altijd in staat die nieuwe rol naar behoren te 
vervullen. Dat heeft soms te maken met het niveau van kennis en vaardigheden, waaraan de eisen 
terecht hoog zijn, maar ook met de wijze waarop instellingen en de sector waarbinnen zij actief 
zijn, zijn georganiseerd. 
 
Voornoemde overeenkomsten maken dat er, ondanks de evidente verschillen tussen semipublieke 
sectoren, toch in sterke mate sprake is van een gemeenschappelijke problematiek. Vandaar dat dit 
kabinet de eerder genoemde Ministeriële Commissie Publieke Belangen (MCPB) heeft ingesteld, 
opdat deze problematiek over de grenzen van de verschillende vakdepartementen en sectoren heen 
sterker kan worden geadresseerd. 
(…) 
Het kabinet wil niet aan symptoombestrijding doen, maar de onderliggende onvolkomenheden 
adresseren en ruimte geven aan vernieuwing. Het wil de autonomie van instellingen versterken en 
de ruimte aan professionals vergroten. Door duidelijke en slimme regels te stellen, door indien 
noodzakelijk nieuwe regels in te voeren en door juist regels te schrappen wanneer deze overbodig 
zijn. Zoals door de commissie Behoorlijk Bestuur beschreven in haar advies, zijn een heldere 
verantwoordelijkheidsverdeling en een scherpere definiëring en afbakening van publieke belangen 
daarbij van fundamenteel belang. Eerder dit jaar hebben mijn ambtgenoten van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap (Kamerstukken II, 34 495, nr. 10) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(Kamerstukken II, 32 012, nr. 15) uw Kamer brieven gestuurd over goed bestuur in hun sectoren. 
Daarin is een traject geschetst waardoor de kwaliteit van bestuur en van medezeggenschap op een 
hoger plan komt. Hierbij is vooral gezocht naar de overeenkomsten in doelen en in te zetten 
maatregelen. Sectoren verschillen, maar de overeenkomsten in de oplossingen van erkende 
problemen zijn vaak groot. Verder wijs ik op de hervorming van de sociale woningbouw, waartoe 
mijn ambtgenoot voor Wonen en Rijksdienst met zijn Hervormingsagenda en de novelle op de 
ontwerp-Woningwet de eerste stappen heeft gezet. 
Het kabinet heeft ook aandacht voor de doorsnijdende thema’s die in alle sectoren spelen. Over de 
grenzen van vakdepartementen heen is gesproken over de mogelijkheden tot escalatie vanuit 
inspecties en ministeries indien instellingen financieel en/of kwalitatief onder de maat presteren. 
De ultieme consequentie van slecht presteren is een faillissement. Steun bieden om een 
faillissement te voorkomen geeft het verkeerde signaal aan instellingen en bestuurders. Continuïteit 
van de borging van het publieke belang staat centraal, niet de continuïteit van de instelling. Dit is 
in lijn met de notie van systeemverantwoordelijkheid voor de publieke belangen waar de commissie 
Behoorlijk Bestuur op wijst. 
 
Een ander, buitengewoon complex, vraagstuk is optimale schaalgrootte. De commissie Behoorlijk 
Bestuur schrijft in haar rapport dat instellingen te groot zijn geworden. Het kabinet is van mening 
dat een dergelijke conclusie de problematiek simplificeert. Schaalvergroting is niet per se slecht. 
Problemen ten aanzien van bestuurbaarheid en controleerbaarheid doen zich voor bij zowel erg 
grote als erg kleine instellingen. Er is geen unieke schaal waarop zowel kwaliteit als doelmatigheid 
optimaal zijn. Wel blijkt de borging van publieke belangen vaker in gevaar te komen bij gefuseerde 
instellingen dan bij autonoom gegroeide instellingen. Het kabinet zet momenteel bijvoorbeeld in op 
het waarborgen van de menselijke maat in het onderwijs, vooral bij fusies. De puzzels zijn echter, 
steeds weer, complex. Verdere gedachtevorming vindt nog plaats, waarbij het organiseren van 
tegenkracht een aandachtspunt is. 
Het kabinet heeft besloten om de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en interne 
toezichthouders in de semipublieke sector een duidelijkere wettelijke grondslag te geven. Zo zal in 



het Burgerlijk Wetboek een facultatieve taakomschrijving van de interne toezichthouder worden 
opgenomen. Mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie heeft Uw Kamer hierover geïnformeerd 
(Kamerstukken II, 33 750, nr. 31). 
 
Voorts heeft het kabinet besloten om in een gemeenschappelijk normenkader voor financieel 
beheer een aantal basisregels te formuleren met betrekking tot ondermeer de meerjarenbegroting 
en het borgen van inzicht en de verantwoording over toekomstige risico’s. Dit is eerder in de 
Miljoenennota aangekondigd. Mijn ambtgenoot van Financiën informeert Uw Kamer hierover. 
 
Tot besluit 
 
Verbetering van prestaties in semipublieke sectoren is niet de taak van één enkele partij, maar een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en politiek, bestuurders, toezichthouders, 
professionals én burgers. 
Het kabinet doet een beroep op vertegenwoordigers vanuit al deze geledingen om het debat te 
voeren over codes en gedragsregels, alsook de verschillende thema’s die de commissie benoemt in 
de sectorale governancecodes over te nemen. Dit beroep komt ook tot uitdrukking in de brief die 
mijn collega-bewindspersonen van OCW, VWS, SZW, IenM en voor W&R en ik vandaag aan 
brancheverenigingen en andere vertegenwoordigende organen in de verschillende sectoren hebben 
gestuurd. 
Het kabinet is niet voornemens om te komen tot een stapeling van meer en strengere regels. De 
overheid is systeemverantwoordelijk. Zij stelt de publieke belangen vast en is daarbij ook 
nadrukkelijk systeemverantwoordelijk voor de vitaliteit binnen een sector. Daarop is de overheid 
aanspreekbaar. Te veel regels zijn voor die vitaliteit funest. Zij beperken de speelruimte van 
professionals, speelruimte die nodig is voor een hoog kwaliteitsniveau van dienstverlening. Tevens 
leiden zij tot een uitholling van de eigen verantwoordelijkheid. Sectoren en instellingen hebben de 
nadrukkelijke taak die eigen verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te zijn op het eigen 
handelen. 
Het kabinet buigt zich over de vraagstukken van ordening, sturing en toezicht in de wetenschap dat 
gemakkelijke oplossingen niet bestaan. Het kabinet is zich bewust van zijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar wijst ook nadrukkelijk naar de verantwoordelijkheid van sectoren en 
instellingen zelf. Als alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen, kunnen we door een 
gezamenlijke inspanning de prestaties van semipublieke sectoren verbeteren.” 

 

Volledige brief van het Kabinet plus de bijlagen: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/12/kamerbrief-
met-kabinetsreactie-op-rapport-commissie-behoorlijk-bestuur.html#! 

 

13. Brief minister Dijsselbloem over financieel beheer en financieel 
toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen, 27 november 
2013 

In zijn aanbiedingsbrief verwijst de minister naar de Miljoenennota 2014. Daarin is aangegeven dat 
het kabinet werkt aan een gemeenschappelijk normenkader voor goed financieel beheer en een 
kaderstelling voor extern financieel toezicht bij instellingen die een publiek belang dienen. Met 
deze brief informeer de minister de Kamer over het resultaat van deze uitwerking.  
 
Gezien het belang van de publieke dienstverlening en de bedragen die hierin omgaan, wil het 
kabinet kaders stellen waaraan het financieel beheer, verantwoording en intern toezicht bij 
instellingen met een publiek belang ten minste zouden moeten voldoen. Het uitgewerkte kader 
heeft het karakter van een set minimumeisen voor sober en ordentelijk financieel beheer en geeft 
eenduidigheid ten behoeve van de borging van checks and balances en de verantwoording naar 
stakeholders. Hierdoor wordt het voor de bij die instellingen betrokken actoren duidelijker waar 
men elkaar op kan en moet aanspreken. Het kader bevat een aantal uitgangspunten en principes 
met betrekking tot de verantwoordelijkheden van het bestuur en de organisatie voor sober en 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-rapport-commissie-behoorlijk-bestuur.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/12/kamerbrief-met-kabinetsreactie-op-rapport-commissie-behoorlijk-bestuur.html


ordentelijk financieel beheer, voor verantwoording en voor de naleving van codes. Daarnaast is een 
aantal kernelementen van goed financieel beheer opgenomen waardoor de instellingen zelf goed in 
control kunnen zijn, meer toekomst- en risicogericht kunnen handelen en zich transparant kunnen 

verantwoorden. 

De brief bevat twee bijlagen: 

- een gemeenschappelijk normenkader financieel beheer 

- de kaderstelling voor de versterking van extern financieel toezicht (met gelijkwaardigheid 

van het financieel toezicht en het toezicht op de kwaliteit). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/27/kamerbrief-

over-kader-financieel-beheer-en-toezicht.html 

 

12. Nieuwe Code Goed bestuur Vereniging Hogescholen, 26 november 
2013 

Aan de nieuwe code gaat een uitvoerige preambule vooraf waarin de achtergrond van deze nieuwe 
code wordt beschreven. In de nieuwe code zijn de uitkomsten van de evaluatie van de vorige code 
door de Commissie Van Montfort verwerkt. Ook zijn enkele vernieuwingen toegepast zoals: het 
elimineren van studentzaken uit de code, en ook alle zaken die al in wetten zijn geregeld zoals de 

maximering van topinkomens. 

Enkele interessante passages uit de preambule: 

“Elke code is een reflectie van actuele opvattingen over bestuur en toezicht die mede als gevolg 
van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in het (hoger) onderwijs voortdurend aan 
wijziging onderhevig zijn. Daarenboven leren hogescholen werken met de code waardoor sommige 
bepalingen obsoleet want vanzelfsprekend raken en andere juist nadere uitwerking behoeven. Ook 
kunnen nieuwe omstandigheden en gebeurtenissen aanleiding zijn voor aanpassing van de code. 
Door het bestuur van de vereniging van hogescholen is tegen deze achtergrond in 2011 een 
onafhankelijke evaluatiecommissie ingesteld die de ruimte kreeg om het functioneren van de code 
(uit 2006)  in de meest brede zin te beoordelen. Deze commissie Van Montfort is voorjaar 2011 met 
zijn werkzaamheden gestart. Het eindrapport van de commissie verscheen in april 2012.  
(…) 
De commissie Van Montfort heeft aan haar evaluatie in totaal 15 concrete aanbevelingen 
verbonden. Deze zijn door de vereniging van hogescholen overgenomen en als uitgangspunt 
genomen voor een herontwerp van de code voor bestuur en toezicht (…) Het aldus aangepaste 
herontwerp is in de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen van 3 oktober 2013 
definitief vastgesteld als code goed bestuur.  
(…) 
Uitgangspunt voor de code goed bestuur is onverminderd een verantwoordelijkheidsverdeling tussen 
overheid, met name de minister van OCW, en de hogescholen waarbij de overheid op systeemniveau 
aan zet is en de instellingen in belangrijke mate autonoom zijn bij de realisatie van hun wettelijke 
taken. Deze verhouding is niet een vast gegeven en zal op grond van maatschappelijke 
ontwikkelingen voortdurend onderwerp van gesprek zijn en wijzigen. Het is aan de besturen en 
interne toezichthouders van de hogescholen daar voor de eigen instelling op een adequate wijze 
gevolgen aan te verbinden. Waar nodig zal dat ook op het niveau van de branche plaats kunnen 
vinden, bijvoorbeeld door aanpassing van de code of nadere afspraken over de wijze waarop aan 
bepalingen uit de code vorm en inhoud wordt gegeven.  
8. Regels en procedures, en dus ook de code goed bestuur, moeten ingebed zijn in een herkenbare 
en gedragen cultuur, in opvattingen van wat goed is in de zin van fatsoenlijk, passend, ethisch 
verantwoord. Anders gezegd: geen goed bestuur zonder goede bestuurders. Het hebben van een 
goede organisatie is belangrijk, maar het gaat ook en misschien wel vooral om gedrag. Het zijn de 
vier p’s van goed bestuur die een goed samenspel moeten vertonen: personen, principes, processen 
en prestaties. Dat samenspel vraagt om integere, daadkrachtige bestuurders die de vier p’s op een 
evenwichtige wijze weten te verbinden. Voor de code betekent het dat bestuurders en 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/27/gemeenschappelijk-normenkader-financieel-beheer.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/27/gemeenschappelijk-normenkader-financieel-beheer.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/27/kamerbrief-over-kader-financieel-beheer-en-toezicht.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/11/27/kamerbrief-over-kader-financieel-beheer-en-toezicht.html


toezichthouders van de hogescholen de code niet alleen naar de letter moeten naleven, maar deze 
in de praktijk van bestuur en toezicht tot leven moeten brengen. In steeds nieuwe situaties is de 
uitdaging om in de geest van de code te handelen. Daarbij is het vertrekpunt steeds het streven 
naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de kennisvalorisatie zoals 
dat voortvloeit uit de wettelijke taak van het hbo. Hogescholen geven zich daarbij rekenschap van 
actuele maatschappelijke opvattingen en zijn afzonderlijk én collectief aanspreekbaar op hun 
prestaties.  
(…) 
10. De WHW biedt ruimte voor wettelijke verankering van de code. Direct na het verschijnen van 
het rapport van de commissie Van Montfort is met de bewindspersonen van OCW overeen gekomen 
dat de nieuwe code inderdaad zal worden aangewezen als de branchecode voor het hbo. De 
naleving van de code is primair de verantwoordelijkheid van de hogescholen zelf, afzonderlijk en 
gezamenlijk in het verband van de Vereniging Hogescholen.  
Met vaststelling van de code verplichten de hogescholen zich jaarlijks de naleving te monitoren en 
over de uitkomsten ervan te spreken in het verband van de Vereniging Hogescholen. Waar nodig kan 
daarbij ook de vereniging van toezichthouders van hogescholen worden betrokken. Indien wordt 
vastgesteld dat een hogeschool in strijd met de code handelt (doen of nalaten) zal daarvan door het 
bestuur van de vereniging melding worden gemaakt aan het college van bestuur van de 
desbetreffende hogeschool met het verzoek de tekortkoming binnen een redelijke termijn te 
herstellen. Indien dit herstel niet binnen de gegeven termijn plaatsvindt, zal daarvan door het 
bestuur melding worden gedaan aan de algemene vergadering van de vereniging en zal een voorstel 
worden voorgelegd over de nadere gevolgen die aan het uitblijven van herstel verbonden moeten 
worden. Van de tekortkoming en de nadere gevolgen die daaraan door de algemene vergadering zijn 
verbonden zal op de website van de Vereniging Hogescholen melding worden gedaan. Tot de 
mogelijke gevolgen behoort het royement uit de vereniging van hogescholen.” 

 

11. Op dezelfde dag als onderstaande brief van minister Opstelt 
verscheen een publicatie van het Centraal Plan Bureau, getiteld ‘De 
governance van semi-publieke instellingen’, 13 november 2013 

De afgelopen jaren zijn bij zorginstellingen, woningbouwcorporaties en onderwijsinstellingen 
(semipublieke instellingen) problemen ontstaan die deels terug te voeren zijn op gebrekkig 
management. Er werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in projecten die niet bijdroegen aan de 
kernactiviteiten, financiële middelen werden op een risicovolle manier beheerd, of er werd 
onvoldoende rekening gehouden met tegenvallende inkomsten (of hogere kosten) in de financiële 
planning. Dergelijke instellingen bevinden zich in een “verdwijndriehoek”: geen controle van de 
overheid, geen intern toezicht en geen of beperkte disciplinering door de markt. 

De reeks aan incidenten, veelal gerelateerd aan slecht financieel beheer of onnodig risicovolle 
investeringen, heeft geleid tot een roep om een betere governance van semipublieke instellingen. 
Deze beknopte CPB Notitie bespreekt de governance van semipublieke instellingen en is geschreven 
als achtergrondstuk ten behoeve van de Ambtelijke Commissie Vernieuwing Publieke Belangen. De 
notitie maakt duidelijk dat borging van publieke belangen via semipublieke instellingen baten, maar 
ook kosten met zich meebrengt. De notitie identificeert en beschrijft deze kosten en baten en biedt 
daarmee een raamwerk om de verschillen tussen sectoren in kaart te brengen. 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-governance-van-semi-publieke-instellingen 

 

10. Brief minister Opstelten (Justitie) over ‘Aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders in semipublieke sectoren, 13 november 
2013 

“Het kabinet wil de kwaliteit van bestuur en toezicht in semipublieke sectoren verbeteren. Daartoe 
worden op sectorniveau verschillende initiatieven ontplooid. Op sectoroverstijgend niveau ontvangt 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-governance-van-semi-publieke-instellingen


u binnenkort van mijn ambtgenoot van Economische Zaken de kabinetsreactie op het rapport van de 
Commissie Behoorlijk Bestuur. Deze commissie heeft in haar advies ook aandacht besteed aan 
aansprakelijkheid van bestuur en toezicht. In de thans voorliggende brief ontvouwt het kabinet de 
aanpak ten aanzien van de aansprakelijkheid van bestuurders en interne toezichthouders van 
instellingen in semipublieke sectoren. Daarmee doe ik mijn toezegging tijdens het Algemeen 
Overleg Civielrechtelijke onderwerpen van 3 juli 2013 gestand. Het kabinet wil de wettelijke positie 
en taakvervulling van interne toezichthouders in stichtingen en verenigingen verduidelijken en zo de 
drempel tot aansprakelijkstelling of ontslag van wanpresterende bestuurders en toezichthouders 
verlagen. Bestuurders en toezichthouders die naar eer en geweten zorgvuldig hun taken 
uitoefenen, hebben van deze wijzigingen niets te vrezen (curs. HK). Op korte termijn wordt een 
wetsvoorstel inzake bestuur, toezicht en tegenstrijdig belang bij stichtingen en verenigingen ter 
consultatie aangeboden.” 
 
Aldus de opening van deze brief. Die laat aan duidelijkheid verder weinig te wensen over. 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/13/kamerbrief-

aansprakelijkheid-van-bestuurders-en-toezichthouders-in-semipublieke-sectoren.html 

Een pittige reactie op deze brief in twee de columns van Hans Hoek: 

http://hanshoek.c3log.nl/laten-we-overheid-aansprakelijk-stellen-voor-14-jaar-nalatigheid-in-

governance/ 

http://hanshoek.c3log.nl/voodoo-governance/ 

 

9. Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. Rapport 
van de Commissie Meurs in opdracht van de PO-raad, november 2013 

Uit de Samenvatting  
 
De PO-Raad wil de professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs kracht bijzetten en 
heeft advies gevraagd aan een externe commissie. De commissie acht, zeker gezien een aantal 
specifieke opgaven die op de sector afkomen, het zelfbewuster en krachtiger maken van de 
schoolbesturen essentieel. De Code Goed Bestuur vormt een goed raamwerk om verder te werken 
aan de professionalisering van het bestuur. Meer (wettelijke) regels of het toevoegen van allerlei 
nieuwe principes aan de code leidt niet tot de professionalisering die de commissie voor ogen heeft. 
Voor de versterking van het bestuurlijk vermogen is het belangrijk dat in alle lagen van de 
organisatie continue professionalisering plaatsvindt. Bestuurders zijn daarvoor verantwoordelijk. De 
commissie spitst daarom haar adviezen toe op de professionalisering van de bestuurder als 
knooppunt van de organisatie. De commissie legt hierbij de nadruk op het ontwikkelen en 
verbeteren en niet op beoordelen en sanctioneren.  
 
Drieluik  
 
De commissie onderscheidt: bestuurlijke taak, bestuurlijk vermogen en bestuurlijke opgave.  
De kern van de bestuurlijke taak van het schoolbestuur bestaat uit: het waarborgen van de 
onderwijskwaliteit, het strategisch positioneren van de organisatie, een stevige verbinding met 
stakeholders onderhouden, het financieel beleid en beheer van de organisatie bewaken en 
versterken en de bedrijfsvoering op orde hebben en het vormgeven van goed werkgeverschap. Goed 
bestuur in het primair onderwijs bestaat uit de integrale uitoefening van de bestuurlijke taak.  
 
Onder het bestuurlijk vermogen verstaat de commissie de optelsom van competenties, 
vaardigheden en houding waar een bestuur over moet beschikken. Tot het bestuurlijk vermogen 
behoren: expertise, een proactieve houding, zaken van ‘buiten’ naar ‘binnen’ kunnen vertalen, in 
staat zijn rollen en taken expliciet te maken, kunnen beheersen van de interne bestuurlijke 
dynamiek en verbindingen aangaan en onderhouden.  
 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/13/kamerbrief-aansprakelijkheid-van-bestuurders-en-toezichthouders-in-semipublieke-sectoren.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brieven/2013/11/13/kamerbrief-aansprakelijkheid-van-bestuurders-en-toezichthouders-in-semipublieke-sectoren.html
http://hanshoek.c3log.nl/laten-we-overheid-aansprakelijk-stellen-voor-14-jaar-nalatigheid-in-governance/
http://hanshoek.c3log.nl/laten-we-overheid-aansprakelijk-stellen-voor-14-jaar-nalatigheid-in-governance/
http://hanshoek.c3log.nl/voodoo-governance/


De organisaties voor primair onderwijs opereren in verschillende contexten. De bestuurlijke taak en 
het bestuurlijk vermogen, zoals hierboven beschreven, worden ingezet om de specifieke 
bestuurlijke opgave te realiseren. Deze bestuurlijke opgave betreft de huidige en toekomstige 
positie van de organisatie en de daarbij horende prioriteiten. Deze opgave wordt mede bepaald 
door de specifieke context van elke organisatie.  
 
Naar het oordeel van de commissie begint de professionaliteit van het bestuur met:  

 het expliciet hebben van de bestuurlijke opgave,  

 het nemen van verantwoordelijkheid voor die opgave,  

 regie voeren op de daadwerkelijke uitvoering van die opgave,  

 de bereidheid om steeds aangesproken te worden op de realisatie van die opgave.  
 
Omdat de bestuurlijke opgave sterk context gebonden is zal de interne professionaliseringsopdracht 
per bestuur verschillen. Het is essentieel dat alle beschreven onderdelen van de bestuurlijke taak 
worden vervuld en dat continu wordt gewerkt aan het versterken van het bestuurlijk vermogen. Het 
is hierbij de rol van het intern toezicht, in zijn rol als werkgever van het bestuur, om deze 
vermogens continu te toetsen.  
 
Professionaliseringsagenda  
 
De commissie vindt dat elk bestuur een professionaliseringsagenda op moet stellen. Deze vormt de 
basis voor het professionaliseringsproces van het bestuur. Met de agenda kan op een systematische, 
doordachte en zichtbare manier worden gewerkt aan het versterken van de positie en aan de 
kwaliteit van de organisatie als geheel en van het bestuur in het bijzonder. Het schoolbestuur maakt 
een analyse van de bestuurlijke opgave en toetst deze opgave bij de belanghebbenden binnen en 
buiten de organisatie. Wanneer er draagvlak verworven is voor de bestuurlijke opgave van de 
organisatie kan de professionaliseringsagenda worden opgesteld en uitgevoerd. Onderdelen kunnen 
zijn: deelname aan educatie sessies en het organiseren van een bestuurlijke visitatie. De wijze 
waarop de agenda vorm krijgt en wordt uitgevoerd dient gemonitord te worden. Dit kan doordat 
besturen met elkaar een ‘community of practice’ vormen en gezamenlijk bijhouden wat er van de 
professionaliseringsagenda is gerealiseerd en wat er verder nodig is. Ook bij de jaarlijkse 
gesprekkencyclus door het intern toezicht met het bestuur, is de voortgang van de 
professionalisering onderwerp van gesprek. De commissie vindt daarnaast dat ieder bestuur in het 
jaarverslag zichtbaar moet maken hoe in dat jaar aan professionalisering is gewerkt en wat er is 
bereikt.  
 
Rol van de PO-Raad  
 
De commissie ziet in het aanjagen van de professionalisering van het bestuur in de sector primair 
onderwijs een leidende rol weggelegd voor de PO-Raad. De PO-Raad heeft in de Code Goed Bestuur 
al een beeld over de inhoud van goed schoolbestuur ontwikkeld. Daarnaast organiseert de PO-Raad 
een aantal activiteiten waarin (elementen uit) de code aandacht hebben gekregen. De commissie 
constateert echter ook dat dit, gezien de opgaven waar besturen in de sector voor staan, niet 
genoeg is.  
De commissie vindt dat er in de sector veel winst behaald kan worden door ‘het leren van en met 
elkaar’ te versterken. De commissie beveelt de PO-Raad aan hiertoe een aantal activiteiten te 
initiëren, faciliteren en organiseren, zodat schoolbesturen deze kunnen benutten voor hun lokale 
professionaliseringsagenda.  
Ook acht de commissie het van belang dat de professionalisering van besturen op sectorniveau 
gemonitord wordt. Naast het in beeld brengen van de ervaringen met en resultaten van 
professionalisering van besturen met als doel het aanbod door te ontwikkelen, kan de PO-Raad de 
ervaringen en goede praktijken breder beschikbaar stellen ter lering en inspiratie in de sector. Daar 
waar de professionalisering traag verloopt, kan de PO-Raad de besturen aanspreken en uitdagen om 
met voortvarendheid hun agenda op te stellen en uit te voeren.  
 
Urgentie  
 
De urgentie om aan de professionalisering van het bestuur in het primair onderwijs te werken is 
groot. De kwaliteit van schoolbesturen krijgt de laatste tijd veel aandacht. Besturen binnen de 



sector zelf zijn op zoek zijn naar nieuwe manieren om hun bestuurlijke effectiviteit te vergroten. 
Zij zoeken elkaar op om goede praktijken uit te wisselen. Buiten de sector neemt de druk toe. 
Schoolbesturen worden uitgedaagd hun meerwaarde aan te tonen en te laten zien wat zij bijdragen 
aan goed onderwijs en aan goede onderwijsorganisaties.  
Er is door de commissie veel enthousiasme ervaren voor professionalisering van besturen. Dit 
enthousiasme is van groot belang en kan naar het oordeel van de commissie het beste verzilverd 
worden door voor de komende periode een campagneachtige benadering te kiezen. Besturen, die al 
actief werk maken van hun professionaliseringsagenda kunnen een duidelijke rol krijgen in deze 
campagne.  
 

http://www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/131126_professionalisering_besturen_in_het_pri

mair_onderwijs.pdf 

 

8. ‘Een lastig gesprek’, advies Commissie Behoorlijk Bestuur (‘Cie 
Halsema’, 11 september 2013) 

In dit rapport treft de lezer eerst een stevige analyse op grond waarvan navolgende aanbevelingen 
worden geformuleerd. 
 
“Aanbevelingen 

 
Bij goed gedrag komt veel kijken. Er is een omgeving voor nodig waarin het floreert, een cultuur die 
het aanmoedigt en de bereidheid van het individu om met afstand en onthechting naar zijn eigen 
handelen te kijken. Er is dan ook niet één simpele weg waarlangs je de morele kwaliteit van 
bestuurlijk handelen kunt verbeteren.  
Dat de semipublieke sector de laatste jaren is opgeschrikt door morele incidenten, is een gevolg van 
onbehoorlijk en incompetent bestuurlijk gedrag. Maar dat is volgens de Commissie niet de enige 
oorzaak. Er zijn weeffouten aan te wijzen in de structuur van de semipublieke sector die tot 
onwenselijk gedrag aanleiding geven. Om de kwaliteit en effectiviteit van publieke diensten te 
verbeteren is het van belang deze weeffouten te herstellen. Daartoe doet de Commissie in dit 
hoofdstuk een aantal aanbevelingen aan de politiek.  
Naast een goede structuur zijn goede regels in organisaties en sectoren nodig. In de laatste jaren 
hebben branches en instellingen in de semipublieke sector al veel werk gemaakt van zelfregulering 
in de vorm van codes. Daarmee leggen de instellingen zichzelf normen op en ze verklaren zich 
bereid eraan te voldoen; op die verplichting kunnen ze vervolgens worden aangesproken. Bij goede 
zelfregulering horen in ieder geval heldere voorschriften voor de organisatie van de instelling; de 
Commissie noemt in haar aanbevelingen aan de sector de belangrijkste thema’s die daarbij dienen 
te worden uitgewerkt.  
Maar ook structuren en regels zijn niet voldoende. Ze maken mensen niet vanzelfsprekend 
betrouwbaar en ze kunnen incidenten niet voorkomen. Voor goed gedrag en goed bestuur is meer 
nodig: de inzet van het individu is essentieel. Een open cultuur, waarin bestuurders en werknemers 
zichzelf en elkaar aanspreken op gedrag, helpt mensen hun morele verantwoordelijkheid te nemen. 
En ook hier spelen de codes in de sector een belangrijke rol. Ze bieden handvatten om best 
practices te bespreken en elkaar te bevragen over beslissingen. De Commissie adviseert de sector 
de richtlijnen voor gedrag en cultuur in de codes helder te onderscheiden van de regels voor de 
organisatie van instellingen: zo wordt duidelijk welke individuele inzet wordt verwacht.  
Uiteindelijk is het individu degene die de publieke dienstverlening dagelijks in handen heeft. Hij 
kan weliswaar tegen alle regels in fouten maken, maar hij kan andersom ook redding brengen 
wanneer de regels niet voldoen. Door zijn morele verantwoordelijkheid heeft het individu het 
vermogen goed te handelen, ook wanneer structuur en cultuur daartoe niet uitnodigen. Juist 
daarom is het zo belangrijk om het feitelijke handelen van bestuurders en werknemers centraal te 
stellen in het denken over de morele eisen die je aan de semipublieke sector kunt stellen. Ook 
gedragscodes zijn niet heilig. Ze zijn bedoeld als hulpmiddel, om het handelen te ondersteunen; 
doen ze dat niet, dan verliezen ze hun betekenis en moeten ze worden aangepast, of vervangen 
door een ander instrument.  
 

http://www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/131126_professionalisering_besturen_in_het_primair_onderwijs.pdf
http://www.poraad.nl/sites/www.poraad.nl/files/131126_professionalisering_besturen_in_het_primair_onderwijs.pdf


Leidende principes  
 
De semipublieke sector behartigt publieke belangen: dit legt een grote verantwoordelijkheid op aan 
de leidinggevenden van de sector om zo professioneel en gewetensvol te handelen als mogelijk is. 
De morele verantwoordelijkheid is geen losstaand element dat kan worden ondergebracht bij een 
afzonderlijke afdeling of als aparte stap kan worden opgenomen in de besluitvorming, ze is een 
fundamenteel uitgangspunt voor de dienstverlening. De Commissie formuleert vier principes die 
leidend behoren te zijn in de sector.  

1. De burger – patiënten, huurders, studenten, scholieren maar ook burgers in het algemeen - 
is eigenaar van de semipublieke sector.  

2. De minister is systeemverantwoordelijk en draagt zorg voor de publieke belangen, de 
ordening en het functioneren van de semipublieke sector. De instellingen zijn 
verantwoordelijk voor de dienstverlening.  

3. Bestuurders van de instellingen ontlenen hun gezag aan hun dienstbaarheid aan het publieke 
belang; ze zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar.  

4. Professionals worden erkend in hun zelfstandigheid en professionaliteit; ze zijn 
verantwoordelijk en aanspreekbaar.  

 
Aanbevelingen aan de politiek  
 
Om de morele kwaliteit van bestuurlijk handelen te verbeteren beveelt de Commissie aan te kijken 
naar de structuur van de sector. De (politiek-)bestuurlijke ordening, de sturingsmechanismen en de 
verantwoordelijkheidsverdeling vertonen kenmerken die het gevaar vergroten van immoreel en 
bestuurlijk onbehoorlijk gedrag en die de sector kwetsbaar maken voor incidenten.  
 
De Commissie adviseert het kabinet:  

1. In overleg met de sector de publieke belangen opnieuw te ijken en vast te leggen, als ook 
de maatschappelijke taakopdracht die instellingen in de verschillende sectoren hebben en 
de verantwoordelijkheid die een behoorlijke uitoefening van de publieke taak vergt.  

2. Om perverse prikkels te voorkomen de meet- en sturingsinstrumenten altijd gepaard te 
laten gaan met vereisten van kwaliteit, alsook nieuwe regels en rapportageplichten steeds 
te toetsen op de te verwachten gedrags- en perverse effecten.  

3. De rol en positie van de externe toezichthouder helderder te definiëren en de verschillen 
tussen sectoren in kaart te brengen, deze te verklaren en hieruit best practices te 
destilleren. Het is daarbij raadzaam het (externe) financiële toezicht en het 
kwaliteitstoezicht meer geïntegreerd bij hetzelfde vakministerie te beleggen en dit ook 
dichter bij de minister te organiseren.  

4. In het Burgerlijk Wetboek voor verenigingen en stichtingen een taakomschrijving op te 
nemen voor de interne toezichthouder (raad van toezicht) die vergelijkbaar is met die voor 
vennootschappen. Daarnaast is het raadzaam voor werknemers of burgers een sterker 
voordrachtsrecht te creëren in raden van toezicht.  

5. Erin te voorzien dat de minister, cliëntenraden, de bestuurders en leden van de raad van 
toezicht een verzoek tot een enquête alsook een verzoek tot ontslag kunnen indienen bij de 
Ondernemingskamer. Daarnaast zou waar mogelijk de civiele aansprakelijkheid van 
bestuurders en toezichthouders moeten worden aangescherpt.  

6. Bij de normering (top)inkomens zorg te dragen voor consequente handhaving. Buiten kijf 
dient te staan dat prestatiebeloning of andere vormen van variabele beloning niet passend 
zijn in de semipublieke sector, aangezien die onvoldoende recht doen aan het karakter van 
publieke dienstverlening.  

7. De reikwijdte van de Wet Nationale Ombudsman uit te breiden tot de semipublieke sector. 
Ook valt te overwegen om bij een wijziging van de Wet Openbaarheid van Bestuur deze te 
verruimen tot die delen van de semipublieke sector die er nu buiten vallen.  

8. De verschillen in medezeggenschap in kaart te brengen en waar mogelijk te versterken. 
Hoewel instellingen vrijheid moeten hebben om de inspraak zelf te kunnen inrichten, dient 
elk medezeggenschapsorgaan dezelfde ruime basisbevoegdheden te hebben.  

 
Aanbevelingen aan sector en instellingen voor het opstellen van gedragscodes  
 
Semipublieke instellingen zijn gebaat bij constante reflectie op hun maatschappelijke taak en 
gedragscodes leveren daaraan een waardevolle bijdrage. Ze expliciteren en codificeren normen en 



verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn ze goed te gebruiken bij het bespreken van concrete 
dilemma’s en het leveren van feedback. De meeste waarde heeft deze vorm van zelfregulering als 
ze dicht op de praktijk van de sector tot stand komt; als de codes worden opgesteld en in stand 
gehouden door de branche-organisaties en de instellingen zelf. Codes blijven levend als ze op vele 
manieren en momenten in de praktijk worden gebruikt en besproken. In het bestuur, in een 
terugkerende discussie tussen bestuur en raad van toezicht, met medewerkers en externen, en op 
ieder moment dat een vraag opkomt over de behoorlijkheid van bestuur.  
De Commissie wil daarom geen overkoepelende code opstellen voor alle sectoren, maar noemt in 
haar advies aan de semipublieke sector de thema’s waaraan een code aandacht moet besteden. De 
Commissie adviseert een duidelijk onderscheid aan te brengen tussen regels die betrekking hebben 
op de organisatie van de instelling en richtlijnen voor het individuele handelen van bestuurders en 
medewerkers. Ofwel, tussen de regels die bindend en controleerbaar zijn voor de gehele organisatie 
en haar toezicht, en de richtlijnen die vooral ondersteunend zijn aan het individuele gedrag en 
helpen het ‘lastige gesprek’ met betrokkenen binnen en buiten de instelling op gang te brengen.  
 
Codes: Voorschriften voor de organisatie  
 
De Commissie beveelt aan in ieder geval de volgende thema’s op te nemen en uit te werken.  

1. De instelling geeft nadere invulling aan de maatschappelijke taak door haar missie, visie en 
strategie te definiëren. Deze worden samen met betrokkenen opgesteld en regelmatig 
geëvalueerd. De missie dient als uitgangspunt bij het nemen van beslissingen en er kan een 
beroep op worden gedaan in tegenspraak en feedback.  

2. Een professionele bestuurder is dienend aan de professional en de publieke dienstverlening 
en is eindverantwoordelijk voor de dienstverlening. Het bestuur gaat regelmatig in gesprek 
met de verschillende stakeholders (leidinggevenden, medewerkers, interne en externe 
toezichthouders, cliëntenraden en anderen) over het handelen in relatie tot de afgesproken 
waarden en de prestaties. Bij belangrijke besluiten worden stakeholders betrokken in het 
besluitvormingsproces.  

3. Een verantwoordelijke toezichthouder is een goede werkgever en evalueert periodiek het 
functioneren van de bestuurder en de organisatie. De toezichthouder bespreekt dilemma’s 
met de bestuurder en geeft feedback op zijn gedrag. Interne toezichthouders spreken los 
van de bestuurder met stakeholders om inzicht te krijgen in prestaties van de instelling en 
de bijdrage aan maatschappelijke doelstelling. De interne toezichthouder neemt voldoende 
tijd voor dit werk. Hij evalueert minimaal jaarlijks het eigen functioneren en elke twee of 
drie jaar onder externe begeleiding.  

4. Benoemingen van bestuur en toezicht zijn inzichtelijk. In de samenstelling van de raden 
wordt gezocht naar een afspiegeling van verschillende disciplines, achtergronden en 
expertises. Het functieprofiel vraagt van bestuurders en toezichthouders dat ze sterke, 
aantoonbare affiniteit hebben met het primaire proces van organisaties. Daarnaast zal voor 
een selectie van leden van de Raad van Toezicht moeten gelden dat ze specifieke kennis 
hebben van, en ervaring hebben met, het primaire proces.  

5. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen bestuurders en instelling wordt 
vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van 
bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de instelling of voor de 
desbetreffende bestuurders, behoeven de goedkeuring van de interne toezichthouder.  

6. Permanente opleiding van bestuurders en toezichthouders is de norm.  
7. Bestuurders en interne toezichthouders organiseren tegenkracht voor zichzelf en voor 

anderen in de organisatie. Dit houdt in dat de organisatie zodanig is ingericht dat onderlinge 
feedback op de behoorlijkheid van gedrag mogelijk is. 

8. Instellingen beschikken over een realistische meerjarenbegroting en brengen daarbij ook 
de toekomstige risico’s ten aanzien van kwaliteit en financiën goed in kaart. Ze beseffen 
hierbij dat alle indicatoren tekortkoming hebben en dat nooit alleen op rapportages kan 
worden afgegaan.  

9. In semipublieke instellingen moet schatkistbankieren als gewoonte gelden. Afwijking van 
die gewoonte wordt in het jaarverslag beargumenteerd.  

10. Accountants kijken verder dan de rapportage over het afgelopen jaar en geven een 
openbaar oordeel over toekomstverwachtingen en risico’s, ook op het gebied van behoorlijk 
bestuur.  

11. De instellingen zoeken met enige regelmaat – op zijn minst één maal per vijf jaar – een 
nieuwe accountant aan.  



12. In het jaarverslag wordt verslag gedaan van de wijze waarop de code is nageleefd.  
 
Codes: Richtlijnen voor individueel handelen  
 
Bij het formuleren van richtlijnen voor behoorlijk handelen is de discussie minstens zo belangrijk als 
het resultaat. De lijst die wordt opgesteld bereikt immers alleen zijn doel als hij steeds opnieuw 
aanzet tot discussie en tot toepassing van de regels op de praktijk. De code krijgt ook pas 
werkelijke betekenis als bestuurders en leidinggevenden de regels belichamen en daarmee hun 
voorbeeldfunctie vervullen. Het opstellen van een code moet niet in de plaats komen van reflectie 
en voorbeeldgedrag. Behoorlijk bestuur is per slot van rekening geen resultaat van regels, maar van 
het handelen van mensen.  
Uitgaande van deze gedachten is een aantal kenmerken te noemen waaraan een code met 
gedragsregels moet voldoen.  

 De code is gebaseerd op praktijkervaring en best practices. Bij het opstellen is geluisterd 
naar ervaring van bestuurders, toezichthouders en werknemers met situaties waarin zij zich 
voor een dilemma geplaatst zagen of waarin ze gedragingen als moreel problematisch 
beschouwden.  

 Regels gaan uit van vertrouwen in de inzet van mensen: niet het afrekenen met slecht 
gedrag staat voorop bij het opstellen van een code, maar het streven naar goed en 
constructief gedrag.  

 Regels zijn instrumenten voor het handelen en niet bedoeld om degene die ze nauwlettend 
opvolgt te vrijwaren van kritiek.  

 Regels zijn specifiek en concreet. Lege beloftes en platitudes worden vermeden. De oproep 
‘wees te allen tijde integer’ geeft weinig duidelijke aanwijzingen voor het nemen van juiste 
beslissingen.  

 De code is begrijpelijk: ze wordt niet neergelegd, maar uitgelegd in gesprekken en 
praktijksituaties.  

 Regels zijn realistisch. Bovenmenselijke deugdzaamheid verwachten van bestuurders en 
werknemers werkt al snel contraproductief. Het is beter aan te geven hoeveel 
deugdzaamheid redelijkerwijs te verwachten valt en hoe daarover onderling te spreken.  

 De code geeft aan hoe je omgaat met twijfels over eigen of andermans gedrag.  

 De code is flexibel en wordt regelmatig geëvalueerd. Als een regel goed gedrag niet 
bevordert, maar juist verhindert, wordt ze aangepast.” 

 
 
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/11/een-lastig-
gesprek-advies-commissie-behoorlijk-bestuur.html 
 

 
7. Besturing van autonomie. Over de mythe van bestuurbare 
onderwijsorganisaties, 21 juni 2013, Oratie Edith Hooge in Tilburg 
 
In dit doorlopende overzicht van governance-publicaties mag de oratie van Edith Hooge bij de 
aanvaarding van haar ambt als bijzonder hoogleraar in Tilburg, niet ontbreken. In een boeiend 
betoog onderzoekt zij hoe ingewikkelde organisaties als die voor onderwijs worden bestuurd.  In het 
navolgende de eerste, inleidende paragraaf. 
 
“Het is een illusie te denken dat onderwijsorganisaties zonder meer bestuurbaar zijn. Besturing van 
onderwijs is bepaald geen kwestie van ‘aan de juiste knoppen te draaien’. Daarvoor zijn 
onderwijsleerprocessen veel te ingewikkeld, te ondoorzichtig, en gaan ze gepaard met teveel 
interactie. 
 
Het besturen van onderwijs is een heel indirect en onbeheersbaar proces, vergelijkbaar met een 
waterval die langs een ruwe rotswand loopt: op het eerste gezicht is het volslagen onduidelijk waar 
de druppels en stromen van bovenaf uiteindelijk onderaan terecht komen. Het is ook bijna 
onmogelijk dit vooraf te voorspellen of achteraf te verklaren door onderzoek van bijvoorbeeld het 
oppervlak van de rotswand in combinatie met de kracht en richting van het water. Er zijn hierbij 
zoveel factoren in het spel, dat er altijd wel iets over het hoofd wordt gezien (de invloed van de 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/11/een-lastig-gesprek-advies-commissie-behoorlijk-bestuur.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/11/een-lastig-gesprek-advies-commissie-behoorlijk-bestuur.html


wind? de temperatuur van buitenlucht?). Bovendien is niet alles dat mogelijk een rol speelt te 
identificeren en te meten.  
 
Besturing van onderwijs blijkt in de praktijk een suboptimale, beperkt-rationele, indirecte en 
moeilijk beheersbare aangelegenheid te zijn en achter het ogenschijnlijk overzichtelijke en 
gestructureerde begrip ‘onderwijsorganisatie’ gaan gelaagde, complexe – vaak chaotische - 
configuraties schuil van allerlei soorten relaties en interacties tussen verschillende (groepen van) 
mensen – vaak hoogopgeleide professionals -, die niet zomaar rechttoe rechtaan te besturen en te 
beheersen zijn. Dit alles maakt onderwijsbestuur bepaald geen sinecure. 
 
Mijn stelling is dat onderwijsbestuur, juist vanwege zijn beperking, nauw moet aansluiten bij het 
vermogen tot zelfbestuur en zelforganisatie van diegenen die bestuurd worden. Dit betekent 
aansluiten bij de kennis, ervaring en inzichten, en ook bij de motivatie en toewijding, van diegenen 
die het onderwijs dagelijks met elkaar vormgeven : leraren, teamleiders en leerlingen, hun ouders 
en andere lokale betrokkenen. Hiervoor moet zoveel mogelijk professionele ruimte en eigen 
verantwoordelijkheid bij hen worden belegd.  
 
Dit vraagt om besturing van autonomie op meerdere niveau’s, waarvoor ik het begrip multi-level 
governance gebruik. Besturing van autonomie behelst binnen onderwijsorganisaties vooral het 
helder aangeven van de richting (waartoe geven we onderwijs vorm?) en het goed toerusten van 
leraren, teamleiders, leerlingen en hun ouders om hun ruimte voor goed onderwijs te benutten en 
hiervoor verantwoordelijkheid te dragen capacitybuilding). Op het niveau van de overheid behelst 
het zoveel mogelijk onderwijsinhoudelijke autonomie voor onderwijsbesturen.  
 
Deze uitgangspunten van beperkte bestuurbaarheid van onderwijsorganisaties en het belang van 
autonomie en eigen verantwoordelijkheid zijn de afgelopen decennia  onvoldoende gehanteerd bij 
theorievorming en empirisch onderzoek over onderwijsbestuur, en 
nog minder in kringen van onderwijspolitiek en –beleid. 
 
Anno 2013 constateer ik dat (teams van) leraren over te weinig professionele ruimte beschikken en 
onvoldoende eigen verantwoordelijkheid genieten, waardoor het beroep van leraar een sterk 
uitvoerend en dociel karakter heeft gekregen. Ook de onderwijsbesturen hebben gedurende de 
afgelopen dertig jaar flink aan ruimte ingeboet voor zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid wat 
betreft de doeleinden van onderwijs en de procesgang van de pedagogische en 
onderwijsleerprocessen. Tegelijkertijd hebben zij wel veel autonomie gekregen op het punt van 
beheer en organisatie (financiën, vormgeven intern toezicht, bestuur en medezeggenschap, 
huisvesting en infrastructuur, personeel) en zijn aangespoord tot schaalvergroting. Hierdoor zijn 
onderwijsbestuurders jarenlang in de verkeerde rol gedrukt van bedrijfsleider en ondernemer in 
plaats van dat op hen een beroep is gedaan om het onderwijs normatief-inhoudelijk te besturen. 
 
Recent is in politiek en samenleving het inzicht ontstaan dat onderwijsbestuur ‘ertoe doet’ voor 
onderwijskwaliteit en worden onderwijsbesturen meer dan ooit aangesproken op de kwaliteit van 
hun onderwijs en de opbrengsten ervan. Dit betekent een hele omslag voor bestuurders en hun 
intern toezichthouders: zij moeten niet alleen hun bestuurlijke agenda en informatieverwerving 
hierop aanpassen, maar ook hun tekort aan kennis over de organisatie en het verloop van 
onderwijsleerprocessen, het werk van leraren, en de positie van leerlingen en hun ouders daarbij 
oplossen. 
 
Ondertussen zoekt de landelijke politiek naar aanleiding van bestuurlijke ‘incidenten’ koortsachtig 
antwoord op de vraag hoe de ‘in de beeldvorming zeer autonome’ onderwijsbesturen zodanig in de 
tang kunnen worden gehouden dat financiële debakels, wanbestuur, gebrekkig toezicht en zelfs 
fraude worden voorkomen. 
 
Onderwijsbesturen bevinden zich door dit alles in een zeer ingewikkeld spanningsveld: 
enerzijds zijn er overtrokken verwachtingen van wat zij met hun besturingsactiviteiten moeten 
kunnen waarmaken (iets dat ik de mythe van bestuurbare onderwijsorganisaties noem) en 
anderzijds leven er zorgen over hun bestuurlijke vermogen en publieke integriteit.” 
 
 
http://www.tiasnimbas.edu/uploads/documents/NewsPDF/878.pdf 

http://www.tiasnimbas.edu/uploads/documents/NewsPDF/878.pdf


 
 

5. Brief Versterking bestuurskracht, 20 april 2013 
 
Brief van minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over 
versterking bestuurskracht onderwijs. 
 
In de beleidsbrief veel aandacht voor besturingssystemen waarna de conclusie volgt: 

“Het huidige besturingsmodel is het meest geschikt voor ons onderwijsstelsel. Aan de alternatieven 
- hiërarchische sturing en gereguleerde zelfsturing - kleven te grote bezwaren. Systeemsturing biedt 
het beste perspectief voor verbetering. Systeemsturing vertrekt vanuit een goede 
verantwoordelijkheidsverdeling: normering en toezicht vanuit de overheid, benutten van het 
zelfcorrigerend vermogen door de onderwijssectoren en transparantie van kwaliteitsgegevens. De 
onderscheiden verantwoordelijkheden binnen systeemsturing moeten wel beter worden 

waargemaakt.“ 

Daarna volgt de zogenoemde agenda voor de versterking van de bestuurskracht in het onderwijs. 

Deze agenda bestaat uit de volgende onderdelen: 

Versterken governance en financieel beheer 

Voor het versterken van de checks and balances in het besturingsmodel gaan we in op de 
corrigerende mechanismen in het governancesysteem. We maken daarbij onderscheid tussen de 
werking van corrigerende mechanismen binnen instellingen en de werking van het zelfcorrigerend 
vermogen binnen de onderwijssectoren. We gaan afzonderlijk in op de verbetering van het 

financieel beheer. Ten slotte gaan we in op het faillissement als prikkel voor risicobeheersing. 

Versterking corrigerende mechanismen in het governancesysteem 

Moreel kompas: een cultuur van publieke waarden 

Een sterker onderwijsstelsel begint bij het versterken van de corrigerende mechanismen in het 
governancesysteem binnen de instellingen en binnen de onderwijssectoren. Daarvoor is zowel een 
adequaat governancesysteem als een moreel kompas nodig. Het gaat niet alleen om het naleven van 
de letter van de wet of code, maar vooral ook om het handelen in de geest daarvan en met oog voor 
het publieke belang. Dat vergt blijvende aandacht voor goed bestuur en een continu debat dat niet 
alleen gaat over normen maar ook over onderliggende publieke waarden. 

De Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis noemt in haar rapport Niet onwettig, 

wel onwenselijk drie beginselen voor wenselijk bestuurlijk gedrag: 

1. De bestuurder staat voor de kwaliteit van onderwijs. 
2. De bestuurder handelt professioneel en ethisch verantwoord. 

3. De bestuurder is aanspreekbaar op zijn gedrag. 

Voor de bestuurscultuur die wij met de sectoren willen realiseren, sluiten we aan op de 

bovenstaande principes. 

Het is belangrijk dat we blijvende aandacht organiseren voor publieke waarden, het ontwikkelen en 
onderhouden van het morele bewustzijn en het herijken van het morele kompas. In het rapport Niet 
onwettig, wel onwenselijk is in dit verband voorgesteld bestuurders en interne toezichthouders een 
eed of belofte te laten afleggen bij hun (her)benoeming in aanwezigheid van de 
schoolgemeenschap. De gedachte is niet dat bestuurders een eed of belofte afleggen aan de 
minister, maar aan de leerlingen, studenten en medewerkers. Over de gedachte van een eed of 
belofte gaan we daarom in gesprek met de sectoren. 

Het kabinet zal een commissie instellen die adviseert over gedragsregels voor professioneel en 
ethisch verantwoord handelen van bestuurders en interne toezichthouders in de semipublieke 

sector.  



Publieke competitie en samenwerking 

Wij juichen toe dat scholen en instellingen de laatste jaren meer zijn gaan samenwerken. Wij willen 
in een stelsel waarbinnen scholen en instellingen goed en vruchtbaar samenwerken, de groeiende 
publieke competitie verder bevorderen. Publieke competitie  is het mechanisme waarbij door 
systematische vergelijking en transparantie onderwijsinstellingen en scholen gestimuleerd worden 
zichzelf te verbeteren. Er wordt een beroep gedaan op de intrinsieke motivatie en het hanteren van 
professionele normen. Scholen en instellingen worden ertoe aangezet om te streven naar 

voortdurende verbetering 

Positief is dat in het funderend onderwijs de rol van de gemeente en soms de provincie zichtbaar 
groeit als aanjager van kwaliteitsverbetering. In de (meestal grote) gemeenten waar de wethouder 

zich sterk maakt voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, zien we goede resultaten.  

Corrigerende mechanismen binnen onderwijsinstellingen 

Bestuurders zelf geven aan dat de kwaliteit van een bestuurder zich vertaalt in het organiseren van 
tegenspraak. Dit hoeft niet altijd te gebeuren op basis van formele vereisten of bevoegdheden: op 
de vo-conferentie van 11 maart noemden bestuurders bijvoorbeeld de mogelijkheid van het 
organiseren van visitaties en ronde tafel bijeenkomsten. Tegenspraak vormt de basis van de 

corrigerende mechanismen in het governancesysteem.  

Constructieve tegenspraak start bij een betere positie en kennis van de betrokkenen. Daarom is het 
van belang dat de informatiepositie en deskundigheid van medezeggenschapsorganen verbetert, 
zodat zij beter gebruik kunnen maken van hun bestaande rechten en bevoegdheden. De 
professionaliteit van medezeggenschapsorganen moet verder versterkt worden om scherper 
tegenspraak te kunnen leveren aan bestuurders. Wij gaan samen met onderwijssectoren werken aan 
betere toegankelijkheid van informatie voor ouders, leerlingen en studenten en ook 

onderwijspersoneel. 

Daarnaast gaan we de mogelijkheden uitbreiden voor medezeggenschapsorganen, leerlingen en 
studenten en personeelsleden om zich te wenden tot andere partijen als zij geen gehoor vinden bij 
hun bestuur. Sectoren kennen op dit moment al klachtenregelingen op instellingsniveau en 
landelijke geschillencommissies voor medezeggenschapsorganen. Wij zullen met sectoren deze 
regelingen kritisch tegen het licht houden en waar nodig verbeteren. Voor het funderend onderwijs 
is dit recent gebeurd en wordt een plan van aanpak, met handreikingen voor verbetering door de 
veldpartijen uitgewerkt. In het hoger onderwijs hebben de medezeggenschapsorganen het recht om 
te overleggen met de interne toezichthouder. Die mogelijkheid zullen wij ook voor andere sectoren 
wettelijk verankeren, waarbij we zo veel mogelijk afstemming zoeken met de wijze waarop dit ook 

in andere (semi)publieke sectoren is geregeld.  

Het hoger onderwijs kent daarnaast de wettelijke verplichting om een opleidingscommissie in te 
richten, waarin de helft van de leden bestaat uit studenten van de betreffende opleiding. In reactie 
op de vraag van de heer Rog zullen we de mogelijkheid en wenselijkheid van een enquêterecht voor 
medezeggenschapsorganen onderzoeken. Concreet worden instellingen dan verplicht om een 
bepaling in de statuten op te nemen waarbij zij (ten minste) de medezeggenschapsorganen de 
bevoegdheid geven om een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer in te dienen bij mogelijk 
wanbeleid. De Ondernemingskamer kan dan onderzoek laten doen naar het beleid en de gang van 
zaken binnen de rechtspersoon, en – indien sprake is van wanbeleid – voorzieningen treffen zoals 
het vernietigen van een besluit van bestuurders of een ander orgaan binnen de rechtspersoon of het 
schorsen of ontslaan van bestuurders of toezichthouders. Overigens zijn vakbonden op grond van het 

Burgerlijk Wetboek reeds bevoegd om zich te wenden tot de Ondernemingskamer. 

Het langs deze lijnen versterken van de positie van de medezeggenschap lijkt ons vruchtbaarder dan 

het geven van instemmingsrecht aan medezeggenschapsorganen op de begroting van instellingen.  

Stevige positionering van interne toezichthouder 

Kwalitatief goede bestuurders en interne toezichthouders worden op een transparante wijze 
geworven en benoemd. Onderwijssectoren wijzen zelf in toenemende mate op het belang van 
diversiteit in besturen en raden van toezicht, in termen van kennis, kunde maar ook visie. Om naast 



kwaliteit ook die diversiteit te borgen, dienen werving en selectie plaats te vinden op basis van 
profielschetsen. Het centrale medezeggenschapsorgaan krijgt daarnaast een wettelijk adviesrecht 
bij benoeming of ontslag van bestuurders (voor zover dit nog niet is geregeld). De 
medezeggenschapsorganen in het onderwijs hebben al het recht om een voordracht te doen voor de 
benoeming van één lid van het interne toezichthoudende orgaan, passend binnen het profiel van de 

raad.  

De raad van toezicht speelt een bijzondere rol in het bevorderen van deskundigheid en moreel 
bewustzijn. Hij draagt zorg voor bij- en nascholing van toezichthouders en bestuurders, voor zover 

nodig, op het gebied van financiën, beheer, bestuur en onderwijskundig leiderschap.  

Om de positie van de interne toezichthouders te versterken, is het belangrijk dat zij onafhankelijk 
van het bestuur informatie vergaren ter ondersteuning van hun taak als controleur. Wij verwachten 
van de interne toezichthouder dat hij zaken die twijfels oproepen ten aanzien van rechtmatigheid 
en integriteit die een bredere uitstraling kunnen hebben, tijdig in gesprek brengt bij de Inspectie 
van het Onderwijs. Daarom gaan we, analoog aan de woningwet, bij wet vastleggen in welke 
gevallen de interne toezichthouder de Inspectie van het Onderwijs moet informeren over zaken die 

hij in zijn toezichtsrol tegenkomt. 

Werking en naleven governancecodes 

Wij gaan uit van het versterken van het zelfcorrigerend vermogen van de sectoren. Daaruit volgt dat 
governancecodes echt eigendom zijn van de sectoren en geen ‘pseudo-regelgeving’ moeten worden. 

Bestuurders en toezichthouders hebben dit bevestigd tijdens de conferenties.  

Ten slotte hechten we belang aan het ontwikkelen en onderhouden van deskundigheid van 
bestuurders en toezichthouders. Naast gerichte bij- en nascholing denken we hierbij ook aan 

instrumenten zoals collegiale visitatie en intervisie.  

Verbetering financieel beheer 

We hechten waarde aan meer transparantie in het jaarverslag, bijvoorbeeld over de financiële 
risico’s gerelateerd aan investeringen in huisvesting en demografische krimp. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat het jaarverslag een met cijfers onderbouwde beschouwing bevat over de door de 
instelling verwachte ontwikkelingen op cruciale punten van beleid en organisatie. Deze zogenaamde 
continuïteitsparagraaf, waarbij drie jaar vooruit wordt gekeken, moet ook de financiële gevolgen 
van toekomstige ontwikkelingen gaan bevatten. De governancecodes van de sectoren kunnen voor 

de continuïteitsparagraaf een basis bieden, dat wil zeggen voor: 

 de meerjarenparagraaf: met een cijfermatige en inhoudelijke toekomstparagraaf voor drie 
jaren volgend op het verslagjaar; 

 het risicomanagement en de planning- en controlcyclus: met zowel een inhoudelijke als een 
procesmatige beschrijving; 

 de governancecode: de instelling vermeldt in het jaarverslag welke code is gehanteerd, of 
deze wordt gevolgd en doet tevens verslag over de afwijkingen van de code (pas toe of leg 

uit). De sectorwetten regelen dit laatste overigens al.10 

Met onze voorstellen om regels voor het jaarverslag uit te werken en te verduidelijken, realiseren 
we meer early warning signalen. De Inspectie van het Onderwijs is daarnaast in overleg met de 
accountants over de wijze waarop accountants deze stukken controleren via aanpassing van het 
onderwijscontroleprotocol. Insteek daarbij is dat de accountant nagaat of de jaarrekening een 

getrouw en realistisch beeld geeft van de huidige situatie.  

Faillissement als ultieme stap 

De minister is verantwoordelijk voor het stelsel en niet verantwoordelijk voor de instandhouding van 
een instelling. Een individuele onderwijsinstelling kan dus ook failliet gaan. Om er voor te zorgen 
dat het onderwijs in het geval van een faillissement zo min mogelijk wordt verstoord, gaan we na of 
en zo ja welke maatregelen nodig zijn om een faillissement ordentelijk en gecontroleerd te laten 

verlopen.  



Integratie van financieel toezicht en toezicht op onderwijskwaliteit 

De incidenten die zich in het onderwijs hebben voorgedaan, hebben verbeteringen die al in gang 
waren gezet bij de Inspectie van het Onderwijs in een stroomversnelling gebracht. Dan gaat het 
vooral om verscherping van het financiële toezicht en verdere integratie van het financieel toezicht 

en kwaliteitstoezicht zodat risico’s eerder kunnen worden onderkend. 

De inspectie houdt risicogericht toezicht, wat inhoudt dat instellingen die onvoldoende presteren 
nauwlettender worden gevolgd dan instellingen die het goed doen. De inspectie ontwikkelt het 
risicogericht toezicht op het bestuurlijk handelen. Het toezicht op het bestuurlijk handelen gaat uit 
van de samenhang op bestuursniveau tussen de kwaliteit van het onderwijs, de personeelskwaliteit 
en de financiële gezondheid en focust op de effecten van het bestuurlijk handelen voor de 

leerlingen en studenten. 

De eerste fase in het inspectietoezicht start met de jaarlijkse risicoanalyse. Deze risicoanalyse zal 
zich op een uitgebreider, geïntegreerd risicomodel baseren met meer vooruitkijkende (financiële) 
variabelen.  Op basis van deze risicoanalyse besluit de inspectie of nader onderzoek nodig is. 

De winst van deze aanpak is de volgende: 

 Risico’s worden eerder en integraal (zowel op onderwijskwaliteit als financieel) in kaart 
gebracht, wat het mogelijk maakt om snel in te grijpen. 

 Het oordeel van de inspectie wordt completer. Om over de doelmatigheid van de besteding 
van geld te oordelen is immers vaak ook een onderwijskundig oordeel nodig. Deze zaken 
worden nu in samenhang beoordeeld. 

 Informatie-uitwisseling tussen de inspectie en het ministerie wordt vollediger omdat 

onderwijskwaliteit en financiën in samenhang in beeld worden gebracht. 

De inspectie kan bijdragen aan grotere bestuurskracht bij de onderwijsinstellingen. Zeker bij 
teruglopende financiële mogelijkheden moeten besturen scherpe keuzes maken om de 
onderwijskwaliteit te waarborgen. Doordat de inspectie de beide invalshoeken (kwaliteit en 

financiën) gebruikt, kan daarover het goede gesprek worden gevoerd met het bestuur. 

Toezicht op het bestuurlijk handelen 

De Inspectie van het Onderwijs betrekt het bestuurlijk handelen in het toezicht als uit de 
risicoanalyse blijkt dat het bestuurlijk handelen risico's oplevert voor de kwaliteit van het 
onderwijs. Het toezicht op het bestuurlijk handelen zal multidisciplinair zijn, omdat het gaat over 

onderwijskwaliteit, en/of financiële, bestuurskundige en organisatiekundige aspecten. 

De interne toezichthouder zal, afhankelijk van de ernst van de situatie en de fase van escalatie, 
gesprekspartner zijn of onderwerp van onderzoek. Het interne toezicht en de inspectie kunnen 

elkaar stimuleren door onderling contact te hebben en informatie uit te wisselen. 

De inspectie zal jaarlijks ook onderzoek doen bij een steekproef van besturen die niet in beeld zijn 
op basis van de risicoanalyse. Dit onderzoek geeft zicht op de kwaliteit van besturen op 
stelselniveau en dient tevens om te controleren of het gebruikte risicomodel werkt. Zo nodig zullen 
de uitkomsten van het periodieke onderzoek gebruikt worden om op bestuursniveau tot intensiever 
toezicht over te gaan. 

Interventiemogelijkheden minister 

De recente ervaringen en het rapport van de Commissie onderzoek financiële problematiek 
Amarantis maken echter duidelijk dat het vertrouwen in het onderwijsstelsel als zodanig gevaar kan 
lopen als individuele instellingen ernstig ontsporen. In dat geval zijn aanvullende wettelijke 
middelen nodig om op tijd en effectief te kunnen ingrijpen. Daarom willen wij de mogelijkheden om 

in te grijpen op de volgende manieren vergroten: 

1. Wij willen de huidige aanwijzingsbevoegdheid uit de wetgeving voor po en vo en de 
aanwijzingsbevoegdheid die in het wetsvoorstel voor bve en ho is geformuleerd, verbreden. Behalve 
bij financieel wanbeleid moet de aanwijzingsbevoegdheid ook als ultimum remedium kunnen 



worden ingezet als bestuurders en toezichthouders nadrukkelijk nalaten effectief te interveniëren 
en als de problemen met de onderwijskwaliteit in de instelling zo ernstig zijn dat zij ook het 
vertrouwen in de (onderwijs)kwaliteit van het stelsel en het functioneren van het stelsel in gevaar 
brengen. De aanwijzingsbevoegdheid kan daarmee een breder toepasbaar middel in de 
escalatieladder worden, waarmee ook de preventieve werking ervan toeneemt. 

2. Als zo’n aanwijzing onvoldoende oplevert en acuut ingrijpen absoluut noodzakelijk is, dan moet 
de minister de rechter kunnen verzoeken om bestuurders of toezichthouders te schorsen of te 
ontslaan. De rechter kan dan op voorstel van de minister een tijdelijke voorziening voor het bestuur 
of toezicht treffen. De nadruk ligt daarbij op het tijdelijke aspect. Het is de bedoeling dat de 
instelling zo snel mogelijk de teugels zelf weer oppakt. Hoewel deze regeling ingrijpend zou zijn, is 
ze niet uniek. Parallellen kunnen worden gevonden in de Woningwet en in het enquêterecht geldt 

een vergelijkbare regeling. 

3. In navolging van actuele wetgeving voor woningcorporaties en zorginstellingen, willen wij 
wetgeving in gang zetten om te bereiken dat niet alleen bestuurders, maar ook interne 
toezichthouders hoofdelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld wegens onbehoorlijke 

taakvervulling als bedoeld in artikel 2:9 BW.” 

Er is een bijlage bij de brief; deze bevat een zogenoemde escalatieladder.  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/04/20/kamerbrief-
versterking-bestuurskracht-onderwijs.html 
 

6 bis 
 
Even tussendoor. Minister Bussemaker hamert regelmatig op de noodzaak van een goed moreel 
kompas. Ik zag er tijdens de Dutch Design Week oktober 2013 eentje liggen.  
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Ontwerp Juliette Huygen. 

 
 
 

 



5. Kwaliteit van bestuurlijk handelen in het funderend onderwijs 

Rapport Inspectie van het Onderwijs, april 2013  

“Besturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun scholen. Die verantwoordelijkheid maken 
ze niet altijd waar. Goed bestuurlijk handelen is niet vanzelfsprekend en niet gegarandeerd. 
Falende besturen komen in alle sectoren van het onderwijs voor en veroorzaken maatschappelijk 
veel onrust. Dat is begrijpelijk, omdat falende besturen het onderwijs van soms grote groepen 
leerlingen of studenten in gevaar kunnen brengen. Dat gebeurt als besturen financieel hun zaken 
niet op orde hebben, maar ook als ze niet op de kwaliteit van hun scholen letten en niet ingrijpen 
als die achteruitgaat. Het komt nog te vaak voor dat de Inspectie van het Onderwijs eerder dan het 
bestuur in kwestie constateert dat scholen in een neerwaartse spiraal belanden en zwak of zeer 
zwak worden. Gelukkig zijn er ook veel besturen die hun oorspronkelijke financiële en personele 
taken adequaat vervullen en die bovendien steeds professioneler handelen ten aanzien van de 
onderwijskwaliteit.  
Dit rapport beschrijft voorbeelden van besturen in verschillende stadia van professionalisering in het 
basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Een gemeenschappelijk verbeterpunt is de kwaliteit van het intern toezicht, dat zich nu 
vaak te afhankelijk van de bestuurders opstelt en een te weinig kritische houding aanneemt. Een 
verbeterpunt voor bestuurders is het stellen van ambitieuze doelen voor hun scholen, die 
verdergaan dan wat de inspectie vraagt, en het consequent doorlopen van een volledige 
kwaliteitszorgcyclus. Hun activiteiten op dit gebied zijn nu vaak nog gefragmenteerd en daardoor 
minder effectief. Het voortgezet onderwijs loopt iets vooruit op de andere sectoren en grotere 
besturen doen het doorgaans wat beter dan eenpitters, maar over de hele linie is volop ruimte voor 

verbetering.” 

Link naar samenvatting: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/actueel/publicaties/de-kwaliteit-van-bestuurlijk-handelen-in-
het-funderend-onderwijs.html 

Link naar het rapport: 

http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Actueel_publicaties/2013/kwaliteit-
bestuurlijk-handelen-funderend-onderwijs.pdf 

Link naar bespreking van dit rapport: 

http://www.vanbeekveldenterpstra.nl/nieuws/view/id/274/title/bestuur-en-toezicht-doen-ertoe-
bij-onderwijskwaliteit?utm_source=Nieuwsbrieven+B%26T&utm_campaign=ff1a84f5ba-

Nieuwsbrief_po_19_06_2013&utm_medium=email&utm_term=0_ad2305f5b6-ff1a84f5ba- 

 

4. Publieke belangen dienen 

Rapport Onderwijsraad 16 april 2013 
 
“De raad constateert dat de maatschappelijke legitimiteit van onderwijsbesturen ter discussie is 
komen te staan. Enkele bekende incidenten met onderwijsinstellingen laten de kwetsbaarheden in 
de huidige besturing van het onderwijs zien. In de visie van de raad zijn wijzigingen in het 
governancemodel echter niet nodig. Wel moeten de voorwaarden voor een goede werking van een 
stelsel met relatief autonome onderwijsinstellingen in de praktijk beter worden uitgewerkt. De 
kwaliteit van het onderwijs is een publiek belang en overheid en onderwijsinstellingen zijn 
daarvoor beide verantwoordelijk. 
Onderwijs waarop de samenleving kan vertrouwen, stelt eisen aan besturen en toezichthoudende 
organen. De sectororganisaties kunnen via hun governancecodes een rol spelen bij het vergroten van 
het bestuurlijk vermogen van onderwijsinstellingen. In deze codes moet niet alleen worden 
opgenomen welke expertise vertegenwoordigd dient te zijn in besturen en raden van toezicht. De 
raad adviseert nadrukkelijk om ook de normatieve component van goed bestuur hierbij te 
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betrekken. Juist werkwijzen en gedrag van besturen zijn voor het verkrijgen (of verspelen) van 
legitimatie van groot belang. Goed onderwijsbestuur betekent dat bestuurders 
beseffen publieke belangen te dienen en dat ook tonen. 
 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun instelling. Voor de sturing op 
kwaliteitsverbetering boven de 'ondergrens' zou de kwaliteitsbevorderende rol van de Inspectie 
beter benut kunnen worden. Volgens de raad passen vormen van ‘verantwoording’ hierbij beter dan 
vormen van toezicht, waar sancties aan verbonden kunnen zijn. Bij verantwoording is de dialoog 
over wat goed gaat en wat niet (en waarom) essentieel.”  
 
Links naar de aankondiging op de site van de Onderwijsraad: 
 
http://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2013/publieke-belangen-dienen/item5140 
 
Link naar het rapport: 
 
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/740/documenten/advies-publieke-belangen-
dienen.pdf 

 

3. Leading by example 

DNB, maart 2013  

“Bestuurders van financiële instellingen hebben te weinig aandacht voor en zijn zich te weinig 
bewust van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn op 
prestaties en uitkomsten Uit het DNB toezicht op gedrag & cultuur blijkt dat de bestuurders en 
commissarissen doorgaans niet bewust sturen op de menselijke aspecten die bepalend zijn voor 
het succes en de effectiviteit van de organisatie. Zij zijn in hun functioneren vaak alleen taak-
/inhoudelijk gericht en werken vanuit hun inhoudelijke expertise. Vanuit de inhoud proberen 
bestuurders en commissarissen de beste resultaten te behalen. Bij een aantal instellingen hebben 
we wel een tweezijdige benadering aangetroffen, waarin zowel aandacht is voor de inhoud als voor 
het gedrag. 
 
Bestuurders van deze instellingen hechten belang aan hun eigen gedrag en organiseren bijvoorbeeld 
momenten om op hun samenwerking, leiderschap en besluitvormingswijze te reflecteren. 
Gedrag en cultuur zijn voorspellers van de prestaties van instellingen Onvoldoende aandacht voor 
eigen gedrag en groepsdynamische processen is van invloed op de financiële prestaties, de 
integriteit en de reputatie van instellingen, en daarmee op het vertrouwen in de financiële sector. 
Door onvoldoende aandacht voor gedragspatronen en groepsdynamiek blijft risicovol gedrag 
bestaan. Denk aan bestuurders die besluitvorming eenzijdig domineren. 
 
Aan twee kampen die binnen een bestuur tegenover elkaar staan en alleen vanuit eigen 
deelbelangen handelen. Denk aan topmanagers die zich onveilig voelen om hun mening te geven in 
een bestuursvergadering. Voorbeelden van gedrag die goede resultaten en een gezond 
organisatieklimaat onder druk zetten. 
 
Doordat DNB hier in het Toezicht tegenwoordig aandacht aan besteedt, kunnen we problemen in 
een vroeg stadium op het spoor komen, nog voor ze zich vertalen in een slechte financiële situatie. 
Daarom is sinds 2011 gedrag en cultuur een speerpunt van het toezicht van DNB. In 2011 en 2012 
heeft DNB toezichtonderzoeken naar gedrag en cultuur uitgevoerd bij in totaal 30 banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen van verschillende omvang. Daarbij keken we naar de top van 
de organisatie: Raad van Bestuur (RvB), Raad van Commissarissen (RvC) en pensioenfondsbestuur 
(PfB) en we onderzochten leiderschap, besluitvorming, (interne en externe) communicatie en 
groepsdynamiek.” 
 
http://www.dnb.nl/binaries/Leading%20by%20example_tcm46-286975.pdf 
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2. Niet onwettig, wel onwenselijk, Amarantis 

Aldus de samenvattende titel van het financieel onderzoek dat door Commissie onderzoek financiële 
problematiek Amarantis onder leiding van Femke Halsema vier maanden later, op 13 februari 2013 

verscheen. 

De commissie heeft als opdracht na te gaan of bij Amarantis Onderwijsgroep sprake is geweest van 
persoonlijke bevoordeling door bestuurders, leidinggevenden of adviseurs van de instelling of haar 
rechtsvoorgangers. Daarbij is de commissie verzocht aan te geven hoe het handelen van 
betrokkenen zich verhoudt tot normen ten aanzien van behoorlijk bestuurlijk gedrag en een 
doelmatige inzet van publieke gelden. De commissie heeft haar onderzoek gericht op de signalen 
die zij in de eerdere onderzoeksfase heeft ontvangen en die zij op 3 december 2012 per brief aan 
de minister van OCW heeft gemeld. 
De commissie concludeert dat bij zeven van de acht de onderzochte signalen géén sprake is van 
het vermoeden van strafbare feiten. Bij één signaal heeft zij geen oordeel kunnen geven over de 

vraag of al dan niet sprake is van een vermoeden van een strafbaar feit. 

Vervolgens gaat de commissie uitvoerig in op de vraag wat we eigenlijk van bestuurders mogen 
verwachten en legt daarmee de basis voor de invalshoek dat sommige zaken niet verbonden zijn 
maar daarom nog niet wenselijk zijn te achten. 

Download pdf rapport Cie Halsema: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-208258.html 

Een dag later reageert minister Bussemaker: 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/02/14/kamerbrief-
met-reactie-op-rapport-niet-onwettig-wel-onwenselijk.html 

 

1. BOOR 

Laten we beginnen in oktober, om precies te zijn: 15 oktober 2012. Toen verscheen het rapport van 

de commissie die de gang van zaken bij BOOR, het openbaar onderwijs in Rotterdam onderzocht. 

“ Het openbaar onderwijs in Rotterdam moet vooral zelfstandig blijven. Aandachtspunt daarbij is 
wel het toezicht van de gemeente bij de stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam 
(BOOR)”.  

Deze conclusies trekt de commissie Governance Openbaar Onderwijs in het rapport ‘het bijzondere 
karakter van het openbaar onderwijs gewaardeerd en verankerd’. 
 
Het rapport is een advies aan het gemeentebestuur van Rotterdam over de relatie tussen het 
gemeentebestuur en BOOR, dat het openbaar onderwijs verzorgt.   
 

Om het toezicht te verbeteren hoeft het huidige bestuursmodel niet op de schop, volgens de 
commissie. Grootschaligheid kan voordelen opleveren en behoeft op zichzelf niet problematisch te 
zijn. Vooral de manier waarop de organisatie wordt ingericht is daarbij relevant, aldus de 

commissie. 

http://www.vo-raad.nl/userfiles/bestanden/Goed%20Bestuur/EindrapportBOOR.pdf 
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