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Voorwoord

De bestuurlijke inrichting van ons onderwijs is volop in beweging. Er is een nieuwe wet 
die er over gaat, de Wet Goed Onderwijs, Goed Bestuur, er zijn nieuwe codes voor goed 
bestuur van de sectorraden, en op locatie zijn veel besturen volop in actie om de eigen 
bestuurlijke praktijk in overeenstemming te brengen met the state of the art.

Dit E-book gaat over al die bestuurlijke bewegingen. Het zijn reflecties op wat ik aan-
trof in literatuur, in de media en, vooral, in mijn jarenlange advieswerk. En zoals het in 
de filosofie gebruikelijk is: er wordt (gepoogd) net iets verder te kijken dan naar hetgeen 
zich aan de oppervlakte aandient. De reflecties omcirkelen begrippen of ontwikkelin-
gen, bezien die van verschillende kanten, meer op zoek naar wat het is dan naar wat het 
moet zijn, hoewel… Vandaar deze Kleine filosofie van Goed Bestuur in het Onderwijs.

Dit E-book is samengesteld uit een selectie én bewerking van columns die ik eer-
der schreef aangevuld met nieuwe onderwerpen of uitwerkingen. De selectie komt 
uit de eerste 25 afleveringen van de columns, die ik uitbracht onder de titel Open 
Mind (continued). Deze column verschijnt met regelmaat op de site van www.
vanbeekveld&terpstra.nl (mijn werkgever) en op mijn persoonlijke site www.harmklif-
man.nl. Voorts verschijnen columns in het tijdschrift Direkt van CNV-Schoolleiders en 
in de Nieuwsbrief van de VTOI.

Reacties zijn zeer welkom op mijn site of op mijn e-mailadres 
harm.klifman@vbent.org.

Harm Klifman is filosoof, neerlandicus en senior adviseur bij 
Van Beekveld&Terpstra Organisatieadviesbureau
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Vertrouwen

Dit gezegd zijnde, rijst de vraag: waarom 
doet het begrip vertrouwen, ondanks deze 
letterlijk fundamentele betekenis, zich 
dan toch voor als zo’n fragiel begrip? 
Want fragiel is het zeker! Je ziet het bijna 
dagelijks om je heen. Zo kan één schan-
daal, één misstand, één onregelmatigheid 
in bijvoorbeeld het openbaar bestuur of de 
rechterlijke macht al voldoende aanleiding 
zijn voor een alom te horen klacht dat het 
vertrouwen in hét openbaar bestuur, dé 
rechterlijke macht ‘ernstig is geschaad’. (Ik 
vraag me dan altijd af hoe dit is vastge-
steld en bij wie want persoonlijk ben ik 
daar nooit voor benaderd wat ook niet per 
sé hoeft maar ik hoor het ook nooit van 
anderen dat ze benaderd zijn.) Zo werkt 
het ook in het onderwijs. De perikelen 
rond INHOLLAND zijn allang niet meer 
particulier, ze regarderen inmiddels de 
hele sector en deden dat, in de media 
althans, binnen 24 uur.
Wat maakt het begrip ‘vertrouwen’ zo 
fragiel? Vertrouwen in de mond nemen 
betekent zijn afwezigheid op enig 
moment juist bevestigen. Wie vertrouwen 
geeft, hoeft dat niet steeds te melden, 
maar geeft zonder woorden. Het is als 
met gunnen: een daad van liefde om 

Iedereen weet het: zonder vertrouwen 
is samenleven niet mogelijk. Zonder 
vertrouwen wordt de mens zijn medemens 
een wolf. Vertrouwen, noem het gerust 
een eerste levensbehoefte.

Zo is het ook in de wereld van het goede 
onderwijsbestuur. Ook daar is vertrou-
wen de existentiële basis voor een 
gezonde relatie tussen de toporganen 
in de organisatie. Ik denk vooral aan de 
relatie van college van bestuur en de raad 
van toezicht en aan de relatie van col-
lege van bestuur en management van de 
instellingen of afdelingen daarvan.
Maar vertrouwen speelt ook een rol op 
een ander niveau van het onderwijsbe-
stuur. Ik denk hier aan de relatie tussen 
overheid en onderwijs als maatschappe-
lijke sector. Het is niet zonder betekenis 
dat het Ministerie van Onderwijs Cultuur 
en Wetenschappen in 2006 een nota het 
licht deed zien met als titel ‘Toezicht 
in vertrouwen, vertrouwen in toezicht’ 
waarin ‘vertrouwen’ als sleutelbegrip 
figureerde in het relatiepatroon tus-
sen overheid en onderwijsaanbieders/
instellingen.
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Zoals opgemerkt: zodra iemand in een 
gesprek of in een bestuurlijke situatie, 
zich afvraagt of er nog wel sprake is van 
vertrouwen of zelfs ‘de vertrouwens-
kwestie’ stelt, neem dan maar gerust 
aan dat er dan van heel veel sprake is 
maar juist niet van vertrouwen. Als het 
woord, het begrip vertrouwen ten tonele 
verschijnt, is die verschijning zelf al het 
bewijs van zijn afwezigheid.
Sterker nog: de handeling van ‘het ver-
trouwen opzeggen’ is eigenlijk niet meer 
dan het woord bij de daad voegen. Het is 
geen aankondiging, het is ook geen per-
formatief, geen speech act, geen taaldaad, 
het is slechts een ceremonieel gebaar, een 
daad achteraf want het vertrouwen zelf 
was allang heengegaan.
En laat vertrouwen, nadat ze werd opge-
zegd, zich ook weer herstellen? Is dat 
mogelijk door het (opnieuw) expliciet uit-
spreken van het vertrouwen in de andere 
partij? Iedereen weet dat ook dit niet meer 
dan een ceremonieel gebeuren is, dienend 
als een nieuw begin, als een hoop op en 
verwachting van de groei van een nieuw 
stilzwijgend verbond tussen vertrouwen 
en onzekerheden. Een verbond for the 
time being. Zoals dat altijd het geval is 
met verbonden.

niet. En wie vertrouwen heeft, voelt zich 
bevestigd en zal temeer presteren.
Vertrouwen als de zachte kant van wat 
steeds harder lijkt te worden. De opge-
heven hand, de roep om verantwoording, 
het grote afrekenen, gevolgd door de 
roep om boter bij de vis. Ze bedelen om 
een correctief dat behoedt voor ogen die 
elkaar niet durven aanzien. Vertrouwen 
is nodig, ook als het even minder gaat.

Vertrouwen: het is rechtstreeks ver-
bonden met onze persoonlijke en 
maatschappelijke zekerheden. Die 
zekerheden hebben we nodig als compen-
satie. We kunnen vanuit onze individuele 
positie veel zaken niet overzien. De maat-
schappij, maar ook ons persoonlijk leven 
of ons werk als bestuurder of toezicht-
houder zit complex in elkaar. We kunnen 
en willen ook alle details er niet van 
kennen. We zijn genoodzaakt om erop te 
vertrouwen dat anderen de dingen doen 
die ze moeten doen. Door vertrouwen te 
hebben reduceren we onze onzekerheden. 
Vertrouwen en onzekerheden hebben 
elkaar als het ware nodig, hangen in elk 
geval met elkaar samen. En het opmer-
kelijk is: het heeft er zelfs alle schijn van 
dat er een stilzwijgend verbond tussen 
die twee bestaat. 
Want zodra dat stilzwijgen wordt verbro-
ken blijkt er iets aan de hand.
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De ordenende werking
van begrippen

dat we weten om welk onderscheid het 
gaat. Via statuten en via rechtspraak 
krijgen deze begrippen nadere invulling 
in termen van verantwoordelijkheden, 
taken, bevoegdheden.

Begrippen hebben niet alleen een functie 
om orde in de chaos te scheppen, ze 
dragen ook bij aan het verstaan van 
onszelf. Door en in taal creëren we een 
gemeenschappelijke werkelijkheid: onze 
gedeelde waarden, onze missie en visie, 
onze kijk op wat voor ons relevant is, 
op hoe we graag willen dat kinderen en 
onderwijsgevenden zich ontwikkelen, op 
wat het betekent als ouders tevreden zijn 
en leerlingen gelukkig en het ver bren-
gen - kortom, door taal creëren we ook 
binnen de eigen organisatie een micro-
universum, een eigen werkelijkheid met 
een eigen bestaan in de grote ruimte van 
talloze van zulke werelden.

De ordende en werkelijkheidschep-
pende functies van taal bieden ons 
de mogelijkheid om de functies van 
een schoolbestuur, van een algemeen 
directeur of van een raad van toezicht zo 
te benoemen dat ze onszelf helderheid 

De werkelijkheid waarin we ons bevin-
den, overlaat ons met talloze indrukken, 
beelden, waarnemingen en signalen, 
noem maar op. Een chaotische brij van 
van-alles-en-nog-wat. Gelukkig beschik-
ken we over taal, over begrippen, om een 
beetje orde in die chaos te scheppen. Met 
begrippen stellen we orde op zaken. Ook 
al weten we tegelijk dat elk begrip ook 
inperkt, wegsnijdt, en veelvormigheid 
reduceert tot uniformiteit, toch is het 
juist en alleen daardoor dat we over de 
werkelijkheid kunnen communiceren.

Ook in de wereld van het goede onder-
wijsbestuur bedienen we ons van 
begrippen om de boel te kunnen over-
zien. Ze ordenen onze activiteiten, geven 
daar richting aan, helpen ons te doen 
wat we ons ten doel stellen. Veel van 
die begrippen hanteren we losjes zonder 
dat we daar last van hebben. We heb-
ben allemaal ‘een beeld’ bij besturen, bij 
toezicht houden, bij onderwijs, bij leiding 
geven, management, beleid, risico’s, bij 
een school runnen. Het zijn begrippen die 
een plek hebben gevonden in statuten en 
reglementen. Ze zijn bedoeld om onder-
scheid, verschil te maken – aannemende 
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•	 	Verantwoording afleggen: aan derden, 
aan achterbannen, aan direct belang-
hebbenden, aan subsidiegevers, en dat 
alles tegen de achtergrond dat onder-
wijsorganisaties maatschappelijke 
instellingen zijn die worden bekostigd 
met publieke middelen en die een 
maatschappelijke functie vervullen die 
overigens meestentijds in een private 
organisatie met een eigen doelstelling 
wordt uitgeoefend.

•	 	Vertegenwoordigen: als het optreden 
namens de rechtspersoon waarvan het 
bestuur het bestuur is.

Nogmaals, het is door dit soort ‘rijtjes’ 
van begrippen dat we onszelf in taal de 
mogelijkheid hebben verschaft om geor-
dend te handelen. Ik houd van dit soort 
‘rijtjes’, niet om mezelf en anderen in hun 
activiteit daarin ‘op te sluiten’ maar om 
het gesprek over hun activiteiten über-
haupt mogelijk te maken. Om te kunnen 
reflecteren op het eigen handelen en om 
de kwaliteit van dat eigen handelen te 
kunnen beoordelen en om het desgewenst 
te veranderen.

en overzicht geven en ons helpen onze 
verantwoordelijkheden geordend uit te 
oefenen.

Neem de functies van een schoolbestuur. 
Die kunnen we in taal helder onderschei-
den en verwoorden:
•	  Richtinggeven: de verantwoordelijk-

heid om aan te geven waar het in 
de toekomst naar toe moet met de 
organisatie: daar iets van vinden, en 
normatieve afwegingen maken die ant-
woord geven op twee simpele vragen: 
voor wie willen we er zijn, en wat willen 
we dan aanbieden?

•	 	Vaststellen: als een juridische han-
deling die het mogelijk maakt dat 
anderen, zoals de (algemeen) directeur 
gelegitimeerd is tot het verrichten van 
handelingen (namens het bestuur).

•	  Toezicht houden: als de handeling die 
volgt op de uitvoering van hetgeen 
waartoe eerder is besloten (‘vastge-
steld’, als zijnde in overeenstemming 
met de richting die werd aangegeven) 
ook daadwerkelijk dienovereenkomstig 
plaatsvindt.
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Sleutelwoorden 
in governance

Toezicht in goed bestuur krijgt steeds 
meer van het toezichthouden dan van 
het toezien maar zou wel iets meer van 
dat laatste kunnen gebruiken voor een 
ontspannen bestaan.

Toezicht, door wie, op wie of op wat? 
Gaat het om meer dan een oogje in het 
zeil houden? Er zijn en er toch niet zijn 
– gaat het daar om? Als de snelle blik 
van de moeder om de hoek van de deur, 
ongezien door haar kind? Een dergelijke 
luxe kan toezicht in goed bestuur zich 
helaas niet langer veroorloven. De maat-
schappelijke gevaren worden (door wie 
eigenlijk?) te groot geacht om dergelijk 
passief optreden nog te kunnen permit-
teren. Toezicht dient daadkrachtig te zijn 
en nadrukkelijk aanwezig.

Toezicht, op wiens instigatie? En in wiens 
belang? Voor zichzelf, als de benepen 
kleine aandeelhouder die bang is voor 
verlies van zijn onbeduidend kapitaal? 
Of met het oog op het grote belang: de 
toekomst, de welvaart, de economie, de 
vooruitgang, het menselijk welbevinden, 
het geluk der mensheid? Inderdaad, aan 

toezicht

Met welke werkwoord is toezicht als zelf-
standig naamwoord primair verbonden? 
Met toezichthouden, zoals gemakkelijk 
valt te veronderstellen? Of, indirect en 
meer ‘op afstand’ zoals passend bij het 
begrip: met toezien? Het lijkt een wereld 
van verschil.

Toezicht als component van toezicht-
houden verschijnt in de gedaante van 
een strenge meester, beide handen op de 
rug, rietje tussen de vingers, klaar om op 
elk moment een scherp oordeel te vellen, 
gevolgd door een meer of minder hard-
handige ingreep.
Toezien oogt van vriendelijker signa-
tuur, heeft iets van terloopsheid in 
zich, is zeker niet georganiseerd noch 
georkestreerd. Toezien is als een toeval-
lige passant, die ondanks zichzelf en 
geheel zonder vooropgezette streving 
wordt betrokken in de situatie. Ondanks 
zichzelf dus. Maar die, eenmaal toege-
zien hebbend wel zit met het weet hebben 
van de situatie. Om zich vervolgens te 
verstaan met de verantwoordelijkheid die 
dat weten met zich mee brengt.
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geen schandaaltje, geen bedrijfsgeheim, 
hoe klein of onbeduidend ook. Niets van 
dat alles. Doorzichtigheid als een blanco 
sheetje, maar weinig menselijk. En inder-
daad, dodelijk saai.

vaststellen en GoedKeuren

Sleutelwoorden in goed bestuur, gedragen 
door de betekenis die ze hebben in hun 
statutaire omgeving. Dáár horen ze thuis, 
dáár hebben ze hun domicilie en daar-
aan ontlenen ze hun status. En maken er 
een wereld van verschil. Maar niet eerder 
dan nadat de notaris hen hun voorlopig 
definitieve plaats heeft gegeven, of beter: 
toegewezen.

Ze duiden beide een bevoegdheid aan en 
hebben alles in zich om die bevoegdheid 
uit te oefenen als ware het performa-
tieven, werkwoorden waarmee men een 
taalhandeling verricht. Niet de daad bij 
het woord voegen maar het woord zelf 
als daad. Geen volgtijdelijkheid maar 
gelijktijdigheid, geen splitsing tussen taal 
en verwijzing maar samenvallen daarvan. 
Wat zou het mooi zijn als ze deze invul-
ling zouden kunnen krijgen. Denk je in 
wat er zou gebeuren. Het zou vergaderin-
gen aanzienlijk bekorten. De voorzitter 
die namens de aanwezigen de taaldaad 
verricht en al sprekend de begroting 
vaststelt. Sneller dan dat kan het niet. Het 
is als het beginnen van een vergadering 
met het vaststellen van het verslag van de 
vergadering die zojuist begonnen is. Het 
zou alle gesprek overbodig maken. Maar 
helaas, we kunnen het niet laten, we heb-
ben teveel woorden nodig er om heen, om 
onszelf in die puntigheid uit te drukken. 

grote woorden geen nood in tijden van 
achterdocht en repressie.

Is toezicht ook zelf voorwerp van toe-
zicht? Jazeker, voor sommigen wel. Er zijn 
er zelfs die er geen genoeg van krijgen. 
Die willen toezicht op toezicht op toe-
zicht. Ze bouwen met liefde een piramide 
van gestapeld wantrouwen in het zelfbe-
sef een schone taak te verrichten.

Wat doet een toezichthouder? De toe-
zichthouder kijkt. Al kijkend denkt hij 
te weten wat hij zien moet, in elk geval 
weet hij wat hij zien wil. En wat ziet 
hij echt? De werkelijkheid of slechts de 
representatie daarvan, vormgegeven in 
een verslag, in een fraaie grafiek, longi-
tudinaal, driedimensionaal, fenomenaal. 
Als toezicht ziet wat het geacht wordt te 
zien door degene op wie toezicht wordt 
gehouden, wat voegt toezicht dan nog toe 
anders dan een verdubbeling van wat al 
bekend was?

transparantie

Wat kan een deugd toch saai zijn! Neem 
transparantie. Een topdeugd in goed 
bestuur. De transparante organisatie – 
het ideaal van elke regelneef. Niets te 
verbergen, alles is zichtbaar, niemand 
die niet weet waar de klepel hangt, 
niemand die de weg kwijt is, niets meer 
uit te leggen. Eén klik op de muis en alle 
data zijn present. Doorklikken mag, zelfs 
naar de verste holen en krochten van de 
organisatie – het kan allemaal en het 
mag allemaal en dat alles door iedereen. 
Neen, niets te verbergen. En al helemaal 
geen roddel, geen achterklap, geen roddel, 
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Wij kwamen toch niet voor niets bijeen? 
We hebben onze voorbereiding toch niet 
zinloos verricht? Bovendien, waarom 
moeten wij dan present zijn? Bezwaren 
tegen deze ‘speech acts’ te over. En mis-
schien is dat maar beter ook.

In governanceland is er tussen beide 
woorden een wereld van verschil. Onze 
staatsinrichting kan ons helpen om dat 
te benoemen (zoals omgekeerd, goed 
bestuur misschien heilzaam is voor onze 
staatsinrichting). Vaststellen geldt als 
de conclusie, als de resultante van brede 
afweging van voors en tegens, van belan-
gen van de een en van die van de ander, 
met als resultaat datgene waar men zich 
in meerderheid in kan vinden. Noem het 
de democratie van de Tweede Kamer. Een 
amendementje hier, een toegezegde evalu-
atie daar, elkaar ruimte geven voor eigen 
interpretatie, het hoort er allemaal bij.

Goedkeuren geldt als een bevoegdheid 
vanaf het rode pluche. Heeft een waas 
van ernstig, doordacht, niet over een 
nacht ijs, en is beducht voor onnodige 
risico’s. Niet het politieke gelijk telt hier, 
laat staan de macht; neen, veeleer staat 
de kwaliteit van het (voorgenomen) 
besluit in de schijnwerper. Niet: willen 
we dit met elkaar, maar: is alles gezien, 
is alles gewogen, is het hanteerbaar, is 
het verdedigbaar vanuit hoge waarden 
omtrent gelijkheid, vrijheid en misschien 
wel broederschap. Niet: willen we dit, 
maar: moeten we dit willen – dat is waar 
het om gaat. Noem het de democratie van 
de Eerste Kamer. Gewoonlijk op afstand 
maar als het nodig is op scherp.

Maar anders dan in onze staatsinrichting 
gaat in het onderwijsbestuur gewoonlijk 
de goedkeuring vooraf aan de vaststel-
ling. Niet zonder zin. Want het behoedt de 
organisatie op voorhand voor eventuele 
overmoed van de zijde van de bestuur-
der. Noem het toezicht vooraf. Naar mijn 
indruk belangrijker nog dan toezicht 
achteraf.

Er zijn er die vinden dat het wel mooi is 
geweest met die Eerste Kamer der Staten 
Generaal. Zij menen dat we wel zon-
der kunnen. Ik betwijfel het. Als goed 
toezicht in het onderwijs (en elders) nou 
eens de illustratie zou kunnen zijn van de 
waarde van deze extra toets, wat zou dat 
mooi zijn.

checKs and Balances

‘Macht corrumpeert. Absolute macht 
corrumpeert absoluut’ (Lord Acton, 1834-
1902). We weten het, we willen dit niet 
en hebben daarom iets georganiseerd. 
Checks and balances: het zekere voor het 
onzekere door de creatie van tegenovers. 
Kritische tegenovers, en tegenovers met 
sanctiemogelijkheden. Zo houden we 
macht in toom. Kennelijk is daarvoor 
een ander nodig en is het niet toereikend 
te vertrouwen op de kwaliteit van de 
machthebber.

Toch is het mogelijk ook bij hem het oor 
goed te luister te leggen. Als macht wordt 
ingezet als middel, als macht intentioneel 
wordt aangewend, wees dan op je hoede. 
Dan is sprake van ‘macht hebben’ en niet 
van ‘macht zijn’. Neen, niet ‘machtig zijn’ 
want dat heeft per traditie al alles in zich 
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van ruw verworven en met geweld afge-
dwongen privileges. Ik bedoel ‘macht zijn’ 
daar waar deze niet wordt aangewend 
maar wordt toegekend. We spreken dan 
van gezag: gezag als toegekende, erkende 
en gerespecteerde macht. Macht kun je 
kwijtraken – doordat deze je wordt ontno-
men door de tegenmacht. Gezag kun je 
verliezen, geheel en enkel en alleen door 
eigen toedoen.

Is gezag altijd het resultaat van toege-
kende macht en daarmee afhankelijk 
van het respect van de ander? Moet, met 
andere woorden, gezag worden ver-
diend? Ik meen van niet. Wie uit is op het 
verdienen van gezag is net zo intentio-
neel bezig als degene die macht bewust 
aanwendt. Hij verdient het daardoor niet 
het te ontvangen. Neen, eerder is degene 
die gezag ontvangt zich streng bewust 
van zijn macht en is hij zelf de schepper 
van de eigen tegenmacht – de tegenmacht 
die niet huist in een reëel tegenover, in 
een persoon of in een orgaan. Neen, deze 
tegenmacht huist in het zelf en treedt 
daar op als behoeder voor misstappen 
van de machthebber.

code

Zie ons daar zitten in de schoolbank, 
onderhands briefjes wisselend. Ons nog 
jonge taalvermogen is al snel op zoek 
naar nieuwe vormen. We smeden onze 
eigen geheimtaal in een code die vaak 
niet meer is dan omkering van reguliere 
vormen, transcriptie van letter in getal, 
het is amper meer dan dat. We dachten 
met onze geheimtaal, onze code, anderen 
buiten te kunnen sluiten. IJverig op zoek 

als we waren om anders te zijn, of in 
elk geval anders te doen. De code om te 
verbergen, om verschil te maken, om iets 
juist niet te delen.
Het kan verkeren. Nu geldt de code niet 
langer om uit te sluiten maar om niet 
uitgesloten te worden. Pas toe of leg uit. 
Maar vooral toch: pas toe…. en u bent van 
ons af, wij zijn met u klaar, uw bestaan is 
ons bekend. We geven zo ons bijzondere 
bestaan op om ons te voegen in de regels 
van een ander die zich aandient als groter 
dan wij zelf, die zegt op te willen treden 
namens ons in de quasi persoonlijkheid 
van een brancheorganisatie. Die met één 
mond wil spreken – de sector, de branche 
met één geluid.
Ook al zijn we zelf deel van die ander, 
van dat grote geheel en conformeren 
we ons con amore aan wat we samen 
besloten, het blijft knagen. Immers onze 
gecodeerde verbondenheid mitigeert 
ontegenzeggelijk verschil. We geven 
onze eigenheid op, dat wat ons in onze 
particulariteit lange tijd bijzonder, uniek 
maakte. Inderdaad, enig in zijn soort.
Waarom eigenlijk? Het gekke is: het ant-
woord is niet van onszelf maar wordt ons 
ingefluisterd. Het komt niet van binnen-
uit maar wordt ons ingegeven van buiten. 
Door derden. Zij betoveren ons met hun 
illusies zoals ‘samen sterk naar de bui-
tenwereld’. Denkend daardoor vertrouwen 
terug te winnen. Van de samenleving, 
zegt men. Maar wat is haar adres? Is de 
samenleving überhaupt in staat vertrou-
wen te hebben, laat staan te verwoorden? 
En trouwens, waren we dat vertrouwen 
van de samenleving ooit kwijt dan? 
Waarom wisten we dat dan niet en had-
den we het zelf niet eens gemerkt? Wie 
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heeft ons ooit beticht van ontrouw en van 
verlies aan geloofwaardigheid, waar en 
wanneer dan wel? We stellen onze vragen 
maar antwoorden krijgen we niet.
Zo zwemmen we een fuik binnen waarin 
slechts één richting mogelijk is: die van 
het gemeenschappelijke. En dwingen 
onszelf onze identiteit in te leveren.

verantwoorden

Dit woord veronderstelt de aanwezigheid 
van een ander die aan de beurt is voordat 
wij dat zijn. Iemand die ons een vraag 
stelt en ons uitnodigt om te antwoorden. 
Misschien is het niet iemand maar is het 
een ‘iets’ die dat doet: een instantie, een 
orgaan. Soms weten we immers niet eens 
te benoemen wie die onwetende is die ons 
bevraagt en die ons toch verleidt tot een 
antwoord. In ons gevoel. Alsof de vraag 
naar ons bestaan, naar onze prestaties, 
naar de rechtvaardiging van ons hande-
len, naar onze bestuurlijke kwaliteiten, 
alsof die vraag permanent in de lucht 

hangt als ether in een oud ziekenhuis. 
We weten ons verantwoordelijk voor het 
geven van antwoorden en zoeken daar 
zelf de bevragers bij. We geven hen zelfs 
een naam van gewicht en noemen hen 
stakeholders. We bewegen ons in allerlei 
bochten, horizontaal en verticaal om 
maar niemand te vergeten.

Er zijn er die vinden dat niet de vraag 
en het antwoord samen tellen maar 
alleen het antwoord, ook en zelfs als 
er geen vraag aan vooraf is gegaan. 
Verantwoorden als een antwoord op een 
niet gestelde vraag, en in de richting 
van een niet benoemde of benoembare 
afwezige, nochtans een antwoord. Die 
sommigen verheffen dit soort antwoord 
kunnen geven tot een deugd van hoge 
orde. Maar tegelijk lijkt het op tastbare 
onzekerheid, op niet durven, op indekken.

Ik weet het niet, ik twijfel. Soms kan de 
wens tot verantwoorden te ver reiken.
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Goed onderwijsbestuur
en de deugd

Goed onderwijsbestuur is gebouwd op 
vier pijlers: integriteit, transparantie, 
toezicht en verantwoording. Zijn deze 
vier pijlers de tijdloze en massieve stut-
ten onder het degelijke gebouw van het 
onderwijsbestuur? Of zijn ze veeleer te 
beschouwen als deugden die het niet 
kunnen stellen zonder …ja, zonder wat 
eigenlijk?

twee soorten codes

In het denken over goed bestuur wordt 
vaak onderscheid gemaakt tussen 
rule-based denken en principle-based 
denken. Het verschil tussen beiden kom 
je goed tegen als je kijkt naar codes goed 
bestuur. De nieuwe code van de PO-raad 
is bewust opgezet als een principle-based 
code: het is geen opsomming van reeksen 
regels en vormvereisten waaraan voldaan 
moet worden maar meer een overzicht 
van uitgangspunten en beginselen die als 
nastrevenswaardig dienen.1 Rule-based 
codes zijn codes met veel tekst in kleine 
letters die er op uit zijn om alle mogelijke 
situaties te tackelen. Principles-based 
codes geven ruimte aan afwijkende 

opvattingen, sterker nog: ze geven ruimte 
aan opvattingen überhaupt, wat in rule-
based codes al snel als verfoeilijk lijkt te 
worden gezien.
Binnen rule-based codes zijn de vier 
pijlers de genera voor reeksen species 
die er naar hunkeren om systematisch 
afgevinkt te worden. Rule-based denken 
en handelen is Angelsaksisch denken, is 
gebaseerd op risicovermijding en voorko-
ming van juridische aansprakelijkheid.
Bij principle-based codes vertonen de 
vier pijlers een heel andere aard. Ze 
omgeven zichzelf met een glans van 
deugdelijkheid. En dat is toch echt van 
een andere orde.

deGelijKheid en deuGdelijKheid

‘Deugdelijkheid’ is iets anders dan 
‘degelijkheid’ – het begrip dat de 
Onderwijsraad een paar jaar geleden aan 
goed onderwijsbestuur verbond. Ook 
een mooie combinatie trouwens, want 
degelijkheid associeert naar woorden als 
solide, niet stuk te krijgen, ouderwets 
vakmanschap, uniciteit, duurzaam-
heid. Bij deugdelijkheid moeten we 
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 associëren naar de betekenis van deugd 
en deugdzaamheid.

deuGden als waarden

Ik zou het begrip deugd willen omschrij-
ven als ‘een verkieslijke morele 
eigenschap’. Van een deugdzaam mens 
zegt men dat deze nastrevenswaardige 
morele eigenschappen vertoont, zoals 
moed, compassie, eerlijkheid, trouw, 
wijsheid. Uiteraard zijn deze eigenschap-
pen en de persoon aan wie ze worden 
toegekend, op elkaar betrokken - toch 
lijkt het of de hoogstaande morele 
eigenschappen de betreffende persoon 
transcenderen. Men zegt dan van iemand 
aan wie veel deugden worden toegekend 
dat deze een groot mens is. Op de een of 
andere manier: groter dan zichzelf, in elk 
geval groter dan het gemiddelde van de 
anderen en daarmee er boven uitstijgend. 
Bij deugden moet ik altijd denken aan 
wat de filosoof Ricoeur eens opmerkte 
over waarden: ze zijn zowel historisch 
als transhistorisch, ze worden tegelijk 
ontdekt (ze waren er al maar werden niet 
eerder opgemerkt) en uitgevonden (als 
resultaat van een proces van creatie). 
Inderdaad, filosofen houden ervan het 
ondenkbare te denken.

deuGden als Keuze

Wat de vergelijking met ‘waarden’ duide-
lijk maakt, is dat deugden niet vanzelf 
tot gelding komen, je moet er wat voor 
doen. Allereerst: ze bewust willen nastre-
ven. Vandaar het element ‘verkieslijk’ dat 
enerzijds verwijst naar ‘verkozen worden’ 
(als act van de eigen wil)en anderzijds 

naar ‘navolgenswaardig als keuze’ (als 
act van de wil van een ander).
Maar laten deugden als nastrevens-
waardige morele eigenschappen van 
individuele mensen zich ook verbin-
den met collectieven van mensen zoals 
besturen of zelfs met de overstijgende 
structuren waarin deze collectieven zich 
bewegen? Let’s try.

deuGden en Bestuur

Deugdelijk onderwijsbestuur is bestuur 
dat het eigen handelen permanent in 
rapport brengt met integriteit, trans-
parantie, toezicht en verantwoording 
als verkieslijke morele eigenschappen. 
Deugdelijk onderwijsbestuur berust 
op een bewuste keuze en behoeft ook 
de permanente herbevestiging van die 
keuze in concrete gedragingen die er de 
uitdrukking van zijn. Deugdelijk onder-
wijsbestuur gedraagt zich als ware het 
een personage, een character, een gesti-
leerde persoon die zich ten volle bewust 
is van de belangrijke rol die hij speelt in 
het maatschappelijk verkeer. Niet als een 
acteur die zich voordoet als een ander, 
veeleer als een instituut dat weet heeft 
van zijn opdracht om bij te dragen aan de 
kwaliteit van een generatie in wording. 
Deugdelijk onderwijsbestuur is zich volop 
bewust van de voorbeeldfunctie die het 
heeft voor het heden en voor de toekomst.

deuGdelijK Bestuur

Daarom is deugdelijk bestuur uit op 
betrouwbaar gedrag, zonder bijbedoe-
lingen en zonder persoonlijke belangen 
verpakt als onderwijsbelangen.
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Daarom heeft deugdelijk onderwijsbe-
stuur niets te verbergen en geeft het 
eigener beweging openheid van zaken.
Daarom ook heeft deugdelijk bestuur er 
geen bezwaar tegen dat partijen over de 
schouder meekijken om te voorkomen dat 
tunnelvisie of bedrijfsblindheid (wat een 
merkwaardig tegengestelde woorden zijn 
dit toch) ontstaan.
En, tot slot, daarom weet deugdelijk 
onderwijsbestuur dat het zijn opdracht 
zowel ontleent aan zichzelf en zijn inner-
lijke roeping, als aan de maatschappelijke 
nood (tegenwoordig: uitdaging) die het in 
de directe nabijheid waarneemt.
Deugdelijk bestuur bestaat, ik kom het 
regelmatig tegen.

1 Zie ook het artikel van Jos van Elderen, 
‘Nieuwe Code Goed Bestuur PO’ (in) 
BasisschoolManagement, maart 2010.
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Organisaties mooi maken

Veel onderwijsaanbieders zijn op dit 
moment bestuurlijk in beweging. Meestal 
lukt het goed om met elkaar tot nieuwe 
bestuurlijke relatiepatronen te komen. 
Om het in de governance-taal te zeggen: 
vaak slaagt men er met succes in om met 
elkaar nieuwe checks and balances te 
creëren. Hoe die er uit zien is een zaak die 
van bestuur tot bestuur verschilt. En dat 
is ook logisch omdat elke organisatie niet 
alleen reageert op trends en ontwikkelin-
gen van buiten maar die altijd paart aan 
een eigen traditie, aan de eigen interne 
ontwikkeling en aan de eigen feitelijke 
situatie.

Dat bestuurlijke veranderingsproces-
sen vaak succesvol verlopen is vooral 
te danken aan de erkenning van het 
gegeven door alle betrokken partijen, 
dat het op enig moment verstandig is 
om ‘juridisch het been bij te trekken’. Ik 
bedoel daarmee dat veel organisaties 
doorontwikkelen tot er een moment is 
dat iedereen beaamt dat een juridische 
update voor de hand ligt. Men is dan toe 
aan een nieuw bestuurlijk model en een 
nieuw juridisch jasje.

ontwiKKelinGen van Buiten

Organisaties ontwikkelen zich van 
binnen uit én in rapport met ontwik-
kelingen van buiten af. Je kunt bij dit 
laatste denken aan de nieuwe Wet Goed 
Onderwijs, Goed bestuur die alle besturen 
aanzet tot het creëren van een voorzie-
ning voor intern toezicht. Men kan hier 
ook denken aan andere zaken zoals de 
stimulerende en regulerende invloed van 
de sectorale codes voor goed bestuur, 
aan de toenemende complexiteit van het 
bestuurlijke werk en aan de doorwerking 
van nieuwe externe toezichtarrangemen-
ten. Het zijn even zovele aanleidingen om 
ook als reactie op deze ontwikkelingen 
van buitenaf te bezien of de bestaande 
relatiepatronen nog wel governance-proof 
zijn. Soms worden deze ontwikkelingen 
ervaren als een steuntje in de rug, soms 
als aanjager om nu echt in beweging te 
komen.

Zoals gezegd, vaak gaat het goed en 
komen betrokken partijen, meestal 
bestuur en eindverantwoordelijk 
management, er goed met elkaar uit. 
Meer dan eens leidt dit tot nieuw 
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bestuurlijk elan, en tot een nieuwe dyna-
miek in de organisatieontwikkeling, met 
belangrijke effecten voor het onderwijs. 
Soms echter hapert het en merk je als 
adviseur dat de meest betrokken partijen 
een verschillende inschatting maken van 
de realiteit.

vormen van haperinG

We komen haperingen tegen in verschil-
lende varianten. Zo kan het voorkomen 
dat de eindverantwoordelijk manager van 
oordeel is feitelijk al veel bestuurlijke 
handelingen te verrichten zonder daartoe 
bevoegd te zijn terwijl, naar het oordeel 
van deze manager het bestuur hooguit 
toezichthoudend gedrag vertoont. Toch 
kan, in diezelfde situatie, het bestuur 
menen dat het wel degelijk (be)sturend 
en daarmee richtinggevend actief is. De 
beelden over eigen rol en aandeel in het 
bestuurlijke proceslopen dus uiteen. De 
enige manier om dit op te lossen is te 
kijken naar wat er feitelijk gebeurt en de 
betrokken dit terug te geven.
Ook kan het voorkomen dat het (vrijwil-
ligers) bestuur een ander beeld heeft van 
de bestuurlijke kwaliteit van het eind-
verantwoordelijk management dan het 
management zelf. Dit kan leiden tot pijn-
lijke situaties die goed zijn te mitigeren 
door tussenkomst van een geobjectiveer-
de beoordeling van deze kwaliteit.
Wat ook regelmatig voorkomt is dat 
vrijwillige bestuurders beelden over 
professioneel bestuur en intern toe-
zicht hebben die zijn ingegeven door 
negatieve incidenten die breeduit in de 

media zijn besproken. En inderdaad, 
een paar incidenten zijn voldoende voor 
een hardnekkig negatief imago, alle 
goede voorbeelden ten spijt. Wat hier 
helpt is wellicht het besef dat ‘men er 
zelf bij is’. Niet de ervaring van buiten 
is maatgevend maar de bereidheid zelf 
verantwoordelijkheid te willen dragen. 
Modellen doen het nooit verkeerd maar de 
mensen die in die modellen actief zijn.

waar het om Gawat.

Zo zijn er meer varianten te geven van 
schurende verhoudingen, van weerstand 
en verzet tegen vernieuwing. En dat is 
jammer omdat het bijna altijd leidt tot 
stagnatie in de organisatieontwikkeling 
en daarmee tot frustratie in de onder-
wijsvernieuwing. Want om dat laatste 
gaat het uiteindelijk altijd. Dat moet nooit 
uit het oog worden verloren: bestuurlijke 
vernieuwing is vaak nodig om de organi-
satie (qua governance) op orde te brengen. 
Maar een goede governance-structuur is 
altijd gericht op optimalisering van het 
onderwijs aan leerlingen, op tevreden 
ouders, op passende antwoorden op maat-
schappelijke vragen. En in al die gevallen 
waarin dit echt succesvol gebeurt, is 
sprake van ‘mooie organisaties’. En 
‘mooie organisaties’ zijn organisaties 
waarin structuren er zijn voor mensen 
(en niet omgekeerd), en waarin ouders en 
leerlingen beter af zijn. In mooie organi-
saties wordt rekening gehouden met de 
menselijke maat en klopt het hart voor 
onderwijs. Alleen als dit bevorderd wordt, 
heeft governance zin.
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Intrigerende tijden

Als het gaat om de bestuurlijke inrichting 
van ons onderwijs dan leven we op dit 
moment inderdaad in intrigerende tijden. 
Het wetgevingstraject dat er over gaat, 
is begin 2010 met succes afgesloten door 
de aanname van de Wet Goed Onderwijs, 
Goed Bestuur die op 1 augustus 2010 van 
kracht is geworden. 

De sectorraden van het primaire en voort-
gezet onderwijs hebben hun sectorale 
Code Goed Bestuur herzien. Er is veel aan 
het veranderen, zowel in het denken over 
hoe goed bestuur van scholen er uit zou 
moeten zien, als hoe dit in de praktijk, op 
locatie, door al die grote en kleinere en 
soms piepkleine schoolbesturen gereali-
seerd wordt. En laat ik gelijk maar laten 
weten waar ik sta: als het om bestuurlijke 
praktijken gaat, kan het wat mij betreft 
niet bont genoeg, als het maar deugt.

Met die laatste uitspraak bedoel ik dat 
ik prioriteit geef aan locale oplossingen 
die passen bij locale tradities, gewoonten 
en wensen boven uniforme bestuurlijke 
inrichtingen die de dominante trends 
volgen. Zo kijk ik ook naar mijn rol als 
adviseur. Een opdrachtgever heeft geen 

belang bij de-mooiste-oplossing-vol-
gens-het-boekje maar bij een advies dat 
aansluit bij de eigen situatie.
Zo was ik nog niet zo lang geleden bij een 
schoolbestuur voor voortgezet onderwijs 
dat bepaald geen behoefte had om over te 
stappen op het raad van toezichtmodel. 
En omdat een dergelijke wens ook bij de 
centrale directie niet leefde was er geen 
enkele reden om een dergelijke overstap 
in overweging te nemen.
En anders dan vele andere verenigingsbe-
sturen sprak ik onlangs een bestuur van 
een vereniging voor basisonderwijs dat 
geen moeite had met de beperkte opkomst 
tijdens de algemene ledenvergadering. 
Men legde dat uit als teken van vertrou-
wen temeer daar veel ouders wel intensief 
betrokken waren bij de school.
Ik houd ervan als bestuurlijk verant-
woordelijken voor onderwijsinstellingen 
allereerst zelf hun keuzes maken. 
Men kan daarbij externe normeringen, 
‘benchmarks’, adviezen van adviseurs, en 
ander vergelijkingsmateriaal betrekken, 
maar als er een deugdelijke afweging in 
alle eigenstandigheid plaatsvindt, dan 
getuigt dat mijns inziens van gezond 
verantwoordelijkheidsgevoel en nuch-
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ter zelfbewustzijn. En als daar dan iets 
uitrolt wat bij anderen overkomt als 
‘eigenzinnig’ dan is daar niets mis mee.

Wat weer niet wil zeggen dat een 
bestuursmodel-in-opmars als ‘het raad 
van toezichtmodel’ op allerlei plaatsen 
heel goed kan aansluiten bij behoeften 
en wensen die daar bestuurlijk leven. Het 
opmerkelijke van dit model is, dat het 
sterk afwijkt van de Nederlandse traditie 
waarin de bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor de scholen wordt gedragen 
door vrijwilligers. In dit model maakt het 
vrijwilligersbestuur plaats voor betaalde 
bestuurders, meestal de voormalige (alge-
mene) directie, waarop wordt toegezien 
door een raad van toezicht. Hoewel dit 
model dus echt een belangrijke wis-
sel omzet in onze traditie begrijp ik de 
keuze van veel klassieke (vrijwilligers)
besturen wel. Zij hebben het gevoel zo ver 
op afstand te staan dat ze niet alleen ‘de 
zaak’ maar ook hun verantwoordelijkheid 
niet meer kunnen overzien. Zij kiezen 
dan liever voor een echte toezichthouder-
rol en maken daar dan ook echt werk van. 
Ze doen dat niet om hun verlegenheid met 
de huidige situatie te ontvluchten of om 
die verlegenheid te verplaatsen naar een 
andere structuur, maar om daadwerkelijk 
een impuls te geven aan de kwaliteit van 
hun handelen.

Waar komen impulsen voor bestuur-
lijke vernieuwing in de meeste gevallen 
vandaan? Die vraag houdt me regelma-
tig bezig. Er zijn verschillende opties 
in beeld, ik noem er hier één: de grote 
schandalen waar iedereen die de discus-
sies een beetje volgt het over heeft. Ik 
denk aan de aankoop van kastelen door 
een zorginstelling, en door de uit de hand 
gelopen lifestyle van een (inmiddels ex-)
bestuursvoorzitter van een Amsterdamse 
woningcorporatie. Doen deze schandalen 
ertoe? Leiden ze daadwerkelijk tot onrust 
of urgentiebesef bij verantwoordelijken, 
zo in de sfeer van ‘dat mag bij ons niet 
vóórkomen, dus wat is er nodig om dat 
te voorkómen?’ Het zal een rol spelen bij 
bestuurders en toezichthouders van scho-
len, het speelt in elk geval in de politiek. 
Het lijkt er zelfs op dat schandalen daar 
worden opgepakt om over de hele linie de 
teugels aan te trekken. Aan de ene kant 
is dat een wat overspannen reactie gelet 
op het beperkte aantal schandalen (het 
zijn er zo weinig dat iedereen ze kan ont-
houden). Aan de andere kant zou het alle 
bestuurders, toezichthouders en mana-
gers die het nu goed doen, alert moeten 
maken om dat te blijven doen. Want 
persoonlijke uitglijders hebben al gauw 
consequenties voor een hele sector.
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Bestuurlijke variëteit

variëteit in BestuurlijKe 
omvanG

Het kwam hiervoor al even aan de orde: 
als íets een kenmerk is van ons onder-
wijsbestel dan is het wel de bestuurlijke 
variëteit. Zowel voor het voortgezet als 
voor het primair onderwijs geldt dat je 
in beide sectoren veel éénpitters hebt en 
meerpitters. En dat je onder de meerpit-
ters hele grote hebt en daarnaast gewoon, 
meerpitters. Er is dus grote variëteit in 
schaal. Puur kwantitatief gezien. In het 
MBO en in het HBO is het niet heel veel 
anders, al lijkt het er hier op dat je de 
keuze hebt tussen grote multisectorale 
instellingen en mono-sectorale instellin-
gen, met niet zo heel veel daartussen in. 
De perikelen rond INHOLLAND enerzijds 
en het overduidelijke succes van de kleine 
instellingen anderzijds laten goed zien 
wat het probleem is dat opgelost moet 
worden. Inderdaad, de schaal.

variëteit in interne orGanisatie

Op nog een andere manier is sprake 
van grote variëteit. Dan doel ik op de 
manier waarop al die verschillende 

onderwijsaanbieders zijn georganiseerd. 
Dan gaat het niet om de schaal maar 
om de interne organisatie. Daarbij zien 
eenpitters in het primair onderwijs er 
qua organisatie echt anders uit dan 
eenpitters in het voortgezet onderwijs. 
Besturen van één basisschool zijn vaak 
erg actief in de school, stellen de direc-
teur zoveel mogelijk vrij voor onderwijs 
en doen zelf veel aan gebouwen, finan-
ciën, ook personeelsbeleid. Hoe kleiner 
de school, hoe meer ouders meehelpen. 
Bestuursleden hebben vrijwel dagelijks 
contact met de belangrijkste belangheb-
benden: de ouders. Ze zijn dat zelf ook. 
Deze besturen zijn niet alleen beslissers 
en richtinggevers maar doen ook mee met 
het ontwikkelen van beleid en het uit-
voeren ervan. Ze zitten er met hun neus 
boven op. Dat kan, als het goed gaat, in 
het voordeel zijn van veel partijen, zelfs 
van de kinderen die er beter van gaan 
rekenen. Maar als het minder goed gaat… 
Je moet er als directeur wel van houden 
als je naar een dergelijke functie sollici-
teert, want je loopt enig risico.

Het omgekeerde komt trouwens ook voor, 
namelijk dat het bestuur juist weinig 
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eigen activiteit ontwikkelt en alles door 
de directeur laat doen. Vooral in een 
kleindorpse omgeving wil het wel eens 
lastig zijn om bestuursleden te vinden 
die voldoende bestuurlijke ervaring of 
deskundigheid uit hun ‘andere leven’ 
meebrengen en daarmee de boel in 
beweging zetten. Bovendien is de vijver 
waarin men moet vissen klein, en dat 
maakt het er ook al niet gemakkelijker 
op. Zulke besturen zou je het inzicht en 
de wijsheid toewensen dat een bestuur-
lijke fusie een verlossing uit dit lijden 
betekent. Maar soms ontbreekt ook dat 
inzicht. Helaas.

In het voortgezet onderwijs kom ik 
meestal éénpitters tegen waar de zaken 
keurig op orde zijn en het bestuur een 
toezichthoudende en adviserende positie 
ten opzichte van de directie kan innemen. 
Tot ieders genoegen.

In grotere organisaties is de afstand tus-
sen bestuur en dagelijkse leiding een stuk 
groter dan bij éénpitters. En die afstand is 
groeiende. Een algemeen directeur neemt 
steeds vaker de algehele en dagelijkse 
leiding voor zijn rekening waardoor het 
bestuur steeds verder op afstand komt te 
staan. Na een aantal jaren kiezen beide 
partijen voor nieuwe opties en gaan zij 
formaliseren wat feitelijk al een gegeven 
is. De bevoegdheid volgt de uitvoering.

De bestuurlijke variëteit waarvan 
hier sprake is, wordt breed onderkend 
en erkend. Het is een van de redenen 
waarom in de Wet Goed bestuur, goed 
onderwijs aan besturen veel ruimte wordt 
gegeven om zelf invulling te geven aan 

enkele nieuwe eisen van goed bestuur 
zoals de scheiding van bestuur en intern 
toezicht.

variëteit in innovatief vermoGen

Er is nog een andere vorm van variëteit 
en die laat zich wat moeilijker trace-
ren. Toch merk ik die steeds vaker. Het 
gaat me om de toename in verschillen 
in wat ik maar even noem ‘innovatief 
vermogen’ van onderwijsorganisaties. 
Ik doel daarmee op het volgende. Ik kom 
besturen en schoolleiders tegen die op een 
prima niveau gevolg geven aan wettelijke 
eisen en verplichtingen maar waar ik 
geen surplus aantref van, noem het maar: 
‘eigen activiteit’. Natuurlijk, er gebeuren 
wel de gebruikelijke, vaak traditionele 
dingen, en daar is op zich natuurlijk niks 
mis mee. Deze scholen en besturen lijken 
locaal de slag niet te missen, er gaat dus 
‘niets fout’ – wat niet wil zeggen dat 
‘iets goed’ gaat. ‘Innovatief’ is echter iets 
anders, en een ‘omgevingsgerichte oriën-
tatie’ is dat ook.

Door het ontbreken van innovatief 
vermogen steken deze organisaties een 
beetje flets af tegen zusterorganisa-
ties die wel ambities ten toon spreiden, 
en die zich uitdrukken in termen van 
‘maatschappelijk toegevoegde waarde 
leveren’. Ik doel op organisaties waarin 
goed gekeken wordt naar waar in de 
eigen omgeving behoefte aan is om 
daar vervolgens op in te spelen met een 
gericht aanbod. In doorsnee, vooral in het 
primair onderwijs, zijn dit organisaties 
van enige omvang met een algemeen 
directeur of met een college van bestuur. 
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Dit type organisaties beschikt dan 
over een stevige interne coördinatie 
geleid door bestuurders/managers die 
met visie de organisatie runnen, daar 
plezier aan beleven en van grote locale 
waarde zijn. Er gebeurt veel moois en veel 
vernieuwends.
Daar ligt tegelijk mijn zorg. Het gaat in 
een enkel geval wel eens fout. Dan trekt 
iemand een te grote broek aan en wordt 
hij of zij daarin niet gecorrigeerd. Dom, 
dom, heel dom zelfs. En slecht voor de 
branche, de sector. Wat dat betreft heeft 
iedere professionele bestuurder een ver-
antwoordelijkheid die hem of haar in de 
eigen situatie verre overstijgt. Ook maat-
schappelijk en qua imago is dit allemaal 
schadelijk. Het doet afbreuk aan al die 
goede dingen die we ook tegen komen.

Los van de incidenten, die vaak aanlei-
ding zijn tot regels voor de héle sector, 
komt het me voor dat innovatief zijn, 
ondernemend gedrag vertonen, winst is 
voor velen. Hier ligt dan ook een uitda-
ging voor brancheorganisaties: ruimte 
claimen en bewaken voor bestuurders 
en leidinggevenden in het onderwijs om 
vernieuwende dingen te doen. Zodat ook 
dit aspect van de variëteit wordt geho-
noreerd en versterkt. Zeker in tijden van 
bezuinigingen kan dit niet hard genoeg 
worden geroepen.

variëteit en codes voor Goed 
Bestuur

Geen sector kan nog zonder, en onderwijs 
heeft verschillende sectoren, dus…. De 

wetgever heeft besloten om de minister 
de mogelijkheid te geven om bepaalde 
codes aan te wijzen. Er schijnt behoefte te 
zijn aan enige regulering op dit punt. Dit 
idee vindt elders steun. Op een symposi-
um voor toezichthouders in het onderwijs 
voerde een vooraanstaand commissaris 
en toezichthouder een pleidooi voor één 
code voor een sector of branche en één 
bestuursmodel opdat voor de hele wereld 
duidelijk is wat je kunt verwachten. Zoals 
het ook onomstreden lijkt dat iedereen de 
code strikt toepast en eventuele afwij-
kingen beargumenteerd moet kunnen 
uitleggen (het ‘comply or explain’- prin-
cipe). Wat mij betreft maken velen 
gebruik van deze laatste mogelijkheid en 
hanteren zij een code die kan rekenen op 
een maximaal ‘eigenaarschap’ van direct 
betrokkenen.

Codes hebben een nuttige functie in de 
codering van bestuurlijk gedrag. Maar 
ze behoeven wel een complement. En dat 
complement zit ‘em in de moraliteit. Wat 
dit betreft sluit ik me aan bij de opmer-
king van oud landbouw minister Cees 
Veerman die codes voor gedrag typeert 
als externaliseringen van het geweten 
terwijl je er beter aan zou doen om het 
geweten op te voeden. Dit voorkomt dat 
het morele ongelijk van ontsporende 
bestuurders wordt overvleugeld door het 
formele gelijk dat de regels van de code 
correct zijn toegepast.
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Vrijmoedige overdenkingen 
over goed bestuur

schandalen en modellen

Verandering van bestuursmodel is vaak 
bedoeld om nieuwe vormen van interne 
checks and balances met elkaar af te 
spreken die corresponderen met ook feite-
lijk gegroeide verhoudingen. Vaak wordt 
in één adem door gesteld dat deze heror-
dening van interne patronen ook bedoeld 
is om de interne toezichtfunctie te 
versterken teneinde uitglijders te voorko-
men. Toch doen bestuurlijke schandalen 
(of gewoon: kleine uitglijders) zich onaf-
hankelijk van het bestuursmodel waarin 
de plegers ervan of de veroorzakers 
opereren, voor. Derailleren van personen 
en van persoonlijke handelingen is dan 
ook niet toe te schrijven aan of te herlei-
den tot de bestuursstructuur waar deze 
plaatsvinden; dit geldt voor welk model 
dan ook, of het nu gaat om het klassieke 
bestuursmodel, het raad van beheermodel 
of het raad van toezichtmodel. Checks 
and balances zijn mooi en nuttig maar 
vormen uiteindelijk geen garantie op 
voorkoming van een schandaal. Anders 
gezegd, het hanteren van welk bestuurs-
model dan ook is niet de oorzaak van 
het schandaal. Schandalen hebben een 

andere bron, en vloeien niet voort uit 
bestuursmodellen maar uit het hart van 
mensen. Dáár ligt de bron van hebzucht, 
graaizucht, Zonnekoninggedrag of 
overmoed. Sleutelen aan goede gover-
nancestructuren en de ontwikkeling 
van codes voor goed bestuur reiken, hoe 
belangrijk ook, nooit verder dan de boel 
goed of nog beter op orde hebben. En 
dat is op zich al heel wat. Integriteit en 
moraliteit, en niets anders dan dat, zijn 
onontbeerlijk om het dat zo te houden.
Als dit zo is, wat is het dan raar dat 
alle aandacht van ‘beleidsmakers’ uit 
gaat naar het opstellen van criteria en 
wettelijke eisen, te stellen aan bestuurs-
modellen. Wat leert ons dit? Is hier sprake 
van een taboe op moraliteit, of: in de oude 
benaming: zedelijk gedrag?

de overBodiGheid van een wet

De wettelijk voorgeschreven scheiding 
van functies ‘bestuur’ en ‘toezicht’ 
lijkt een doel op zich te zijn geworden 
los van de inhoudelijke betekenis van 
een dergelijke scheiding. Want als die 
betekenis wel zou worden ingezien of 
erkend, dan zou men moeten constateren 
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dat de beoogde scheiding in grote delen 
van ons onderwijs overbodig is, want al 
aanwezig. Immers, in grote lagen van 
de schoolbesturen is sprake van demo-
cratische besluitvorming op basis van 
meervoudigheid van perspectieven en 
met breed gedeelde verantwoordelijkheid. 
De gedachte dat overal (bijvoorbeeld ook 
bij kleine eenpitters) sprake moet zijn van 
een herkenbare splitsing van bestuur en 
toezicht doet aan dit gegeven tekort. Het 
is vrijwel zeker dat de wetgever dit ook 
wel dóór heeft gehad, maar om andere 
redenen gewoon heeft doorgezet.

twee harten

Soms constateer ik tot mijn verwarring 
dat er twee harten in mij kloppen. Er is 
het kloppend hart voor zelfstandig onder-
wijs met een eigen verantwoordelijkheid, 
dat in opstand komt tegen elke vorm van 
overheidsingrijpen in de uitoefening van 
de eigen verantwoordelijkheid van hen 
die daaraan bestuurlijk en directioneel 
leiding geven. En er is het hart dat klopt 
voor het belang van goed onderwijs aan 
kinderen en dat gaat protesteren tegen 
wanbeheer en wanbeleid, tegen geld over 
de balk smijten en aan verkeerde doelen 
uitgeven en dat in die gevallen direct 
en stevig ingrijpen van overheidswege 
toejuicht.

de KwetsBare Kant van iets 
moois

Het mooie van onderwijs is dat het op 
veel niveaus drijft op georganiseerde 
betrokkenheid en medeverantwoordelijk-
heid van burgers, vrijwilligers, ouders. De 

toegenomen en nog steeds toenemende 
complexiteit leidt ertoe dat deze medever-
antwoordelijkheid (van vrijwilligers) in 
vooral kleinschalige situaties overvraagd 
wordt. Het paradoxale hierbij is dat de 
erkenning (door die vrijwilligers) van 
dit overvraagd zou moeten leiden tot de 
bereidheid om de verantwoordelijkheden 
voortaan bij anderen (professionals) te 
beleggen. Helaas, vrijwillige bestuur-
ders die er goed aan zouden doen om 
het runnen van de school over te dragen 
aan anderen omdat ze het niet langer 
zelf kunnen trekken, doen dat vaak niet 
omdat het ontbreken van dit inzicht deel 
is van hun probleem.

verlenGstuK

Niet alleen ons primair onderwijs, ook 
ons voortgezet onderwijs kent veel een-
pitters: verenigingen of stichtingen die 
één school beheren. (Grappig is dat men-
sen van buiten het onderwijs altijd even 
moeten wennen aan dit woord: eenpitter.)
Veel eenpitters zijn erg gesteld op hun 
autonomie. Voor bestuurlijke fusie zijn ze 
niet te porren, vaak wel voor bestuurlijke 
samenwerking. In het voortgezet onder-
wijs zijn de meeste scholen met elkaar 
verbonden via samenwerkingsverbanden 
waar directeuren elkaar ontmoeten en 
samenwerken rond gerichte onderwerpen. 
Soms heeft die samenwerking gestalte 
gekregen in een gemeenschappelijke 
rechtspersoon, een federatie of een coö-
peratie. Ook in het primair onderwijs 
zijn er tal van federaties. Deelname aan 
een federatie of aan een coöperatie is 
te beschouwen als het creëren van een 
verlengstuk van de eigen organisatie, een 
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uitbreiding gericht op het mogelijk maken 
van wat zonder die verlenging niet moge-
lijk is of zou zijn.
Zonder me hier te baseren op een gede-
gen wetenschappelijke verkenning heb 
ik toch de indruk dat de coöperatie een 
aansprekender en levendiger participatie 
voortbrengt dan de federatie. Bij de fede-
ratie lijkt het vaak alsof je iets inlevert, 
weggeeft, afstaat omdat je het zelf, in je 
eentje niet kunt terwijl de coöperatie een 
legitieme rechtsvorm is voor wat ik maar 
noem ‘eigengereid samenwerken’. Bij de 
federatie ‘geef je weg’, bij de coöpera-
tie ‘haal je naar je toe’, de omgekeerde 
beweging dus. De federatie levert maar 
moeizaam meerwaarde op, de coöperatie 
daagt uit ‘om te brengen omdat er ook 
wat te halen valt’. Er gaat een andere psy-
chologie achter schuil. Uitdagender.

Kwaliteit van Bestuur

De nieuwe Wet Goed Onderwijs, Goed 
Bestuur regelt een door alle besturen in 
het primair en voortgezet onderwijs te 
realiseren scheiding tussen ‘bestuur’ en 
‘intern toezicht’. Hoe je dat doet mag je 
zelf weten. Grote organisaties zullen 
kiezen voor een ‘grote’ oplossing in het 
raad van toezichtmodel. Kleine eenpitters 
zullen kiezen voor ‘kleine’ oplossingen, in 
de vorm van een versterkt mandaat aan 
de directeur. En daar tussen in allerlei 
andere mogelijkheden.
Achterliggend doel van de wet is om de 
kwaliteit van de bestuurlijke verantwoor-
delijkheid voor het onderwijs, juist ten 

behoeve van de kwaliteit van het onder-
wijs zelf, een krachtige impuls te geven. 
Tegen die achtergrond is het niet raar dat 
eenpitters kiezen voor ‘kleine’ oplossin-
gen voor de scheiding bestuur en intern 
toezicht, omdat een grotere oplossing niet 
passend is. Maar ik hoop wel dat ze tege-
lijk ook met elkaar grotere oplossingen 
verkennen via de verlengstukken die ze 
samen hebben gesmeed in hun federa-
ties en coöperaties. Waarom zouden die 
kleine eenpitters de impuls voor hun 
bestuurlijke kwaliteit niet beleggen bij 
en opdragen aan een door hen gemeen-
schappelijk gecreëerd orgaan als een 
coöperatie? Sterker nog, waarom zouden 
ze niet ook de toets op de bestuurlijke 
kwaliteit beleggen bij het verlengstuk 
van henzelf? In de Wet Goed Onderwijs, 
Goed Bestuur kom ik die mogelijkheid 
niet tegen. En ik kan een reden beden-
ken waarom dat zo is: de wetgever had 
behoefte aan een interne toezichthouder 
die als eerst aangewezene in de gaten 
houdt of het bestuur correct handelt en 
dat als orgaan ook aanspreekbaar is als 
het bestuur ontspoort. Met andere woor-
den, de minister houdt zich graag lang 
buiten spel tot ingrijpen echt nodig is, en 
dan ook wettelijk goed geregeld is. Toch 
zou een extra mogelijkheid voor de orga-
nisatie van het interne toezicht, via een 
bovenbestuurlijk verlengstuk, met het 
oog op de kwaliteit van het bestuur wel 
eens een effectievere oplossing kunnen 
zijn dan de kleine oplossing die nu vaak 
gekozen gaat worden.
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Is er een relatie tussen goed 
bestuur en goed onderwijs?

Hypothese 1:
Goed bestuur leidt noodzakelijk tot goed 
onderwijs.

Hypothese 2:
Goed onderwijs hoeft geen gevolg te zijn 
van goed bestuur.

Hypothese 3:
Slecht onderwijs is uitdrukking van slecht 
bestuur.

De Inspectie van het Onderwijs weet wel 
raad met hypothese 3: ‘Problemen in de 
aansturing door het bevoegd gezag en de 
schoolleiding liggen vaak ten grondslag 
aan de onvoldoende kwaliteit van het 
onderwijsleerproces en de opbrengsten.’

waarneminG inspectie

Om de waarneming van de Inspectie 
maar even helemaal af te maken: ‘Andere 
problemen vloeien hieruit voort, zoals het 
ontbreken van een adequate kwaliteits-
zorg, een stimulerend personeelsbeleid 
en een positief werkklimaat. Daardoor is 
er op de zeer zwakke scholen vaak een 
cultuur van vrijblijvendheid ontstaan, 
waarbinnen ieder voor zich werkt. Vaak 
is sprake van een sterke interne gericht-
heid zonder voldoende kritische reflectie 
op het eigen functioneren in relatie tot 
externe ontwikkelingen en eisen. In 
zulke situaties kelderen de kwaliteit van 
het onderwijsleerproces en de opbreng-
sten vrijwel altijd.’[2]

indrinGend

Ik zou haast zeggen: lees het boven-
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staande citaat nogmaals heel rustig door, 
en niet één maar twee of drie keer, en de 
ernst ervan dringt nog beter tot je door. 
En wordt het ook volstrekt begrijpelijk 
waarom er een wet is gemaakt die gaat 
over ‘goed onderwijs, goed bestuur’. Er 
was enig protest tegen die wet, maar had 
dat weet van het bovenstaande?

oorzaaK en GevolG

Er zit een stevige oorzaak – 
gevolgredenering in het citaat van de 
inspectie.
•	 	De	aansturing	door	bestuur	en	

schoolleiding deugt niet
•	 	Daardoor	ontbreken	goede	

kwaliteitszorg, personeelsbeleid, 
positief werkklimaat

•	 	Daardoor	ontstaat	vrijblijvendheid	en	
naar binnengerichtheid

•	 	En	ontbreken	kritische	reflecties
•	 	Daardoor	kelderen de kwaliteit en 

opbrengsten

Het gebruik van het woord kelderen zal 
ook niet toevallig zijn: ’t klinkt nog ster-
ker dan ‘achteruithollen’. Ik associeer het 
met een nog hoger tempo. Je zou er bijna 
van schrikken.
Governance

Ook zonder de Wet Goed Onderwijs, Goed 
Bestuur zijn veel besturen en eindverant-
woordelijk directeuren druk doende om 
de eigen bestuurlijke situatie governance 
proof te maken. Het is een reactie op het 
gevoel dat men met elkaar toe is aan 
doorgroei in interne verhoudingen, aan 
een nieuwe invulling van taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden. Dat is 

vaak een autonoom proces met een eigen 
dynamiek. De kwaliteit van het onderwijs 
op de beheerde scholen staat daar vaak 
los van. Die kan bij wijze van spreken 
uitstekend zijn terwijl de bestuurlijke 
situatie rammelt (hypothese 2). Zodat 
er op dat bestuurlijke niveau werk aan 
de winkel is zonder dat de scholen daar 
veel van merken. De sectorcode voor goed 
bestuur geldt daarbij als een belangrijke 
referentie. Met een dergelijke referentie 
in combinatie met een kritisch-con-
structieve blik op de eigen ontwikkeling 
doorlopen allerlei besturen overgangen 
naar nieuwe patronen in de interne 
verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden. Sommigen adopteren een 
nieuw bestuursmodel, anderen updaten 
het vigerende model.

Governance en Kwaliteit

Het is goed dat iedere onderwijsaan-
bieder zijn eigen verantwoordelijkheid 
oppakt en zorgt dat intern de boel op 
orde is. Governance proof opereren zou 
idealiter moeten leiden tot goed onder-
wijs (hypothese 1). Ook hier zit een 
oorzaak – gevolgredenering onder: als 
bestuur en schoolleiding alles in orde 
hebben leidt dit als vanzelf tot optimale 
kwaliteit(szorg) en hoge onderwijsop-
brengsten. Het veronderstelt intussen 
wel dat bestuurders weten wanneer 
de kwaliteit(szorg) optimaal is en de 
opbrengsten hoog zijn, en dat ze begrij-
pen waardoor dit het geval is of waardoor 
niet. Het veronderstelt ook dat ze zich 
persoonlijk in het gesprek met de inspec-
teur daarover kunnen verantwoorden, 
weten waar ze het over hebben zonder 
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dat ze het woord moeten ‘doorgeven aan 
de directeur’. Ik weet zeker dat velen dat 
(nog) niet kunnen. Ik weet ook dat velen 
dat doorhebben en daar onrustig van 
worden. Ik weet dat ook veel directeuren 
hierin tekortschieten en hun gebrek aan 
competenties op het vlak van de kwaliteit 
camoufleren door allerlei activiteiten in 
de sfeer van het beheer. En ik kan ver-
moeden dat een deel van hen hier pijnlijk 
tegen persoonlijke grenzen aanloopt. Of 
tussen nu en een paar jaar door de mand 
zal vallen. Inderdaad, de verhoudingen 
komen geleidelijk op scherp te staan. Is 
dat erg? Ik denk het niet.

We mogen hopen dat het debat over goed 
bestuur in het onderwijs, over governance 
proof opereren, dat dit debat steeds oog 
blijft houden voor het doel daarvan: 
goed, dat wil zeggen beter onderwijs. 
Structuren en processen moeten goed 
functioneren, dat zeker, maar nooit ten 
behoeve van zichzelf, maar altijd gericht 
op het ultieme doel: de vorming en opvoe-
ding van een nieuwe generatie. Dat is 
mooi werk.

Ik citeer het Onderwijsverslag 2007-2008, 
pag 62.
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Ouders en 
belangenverstrengeling

Aan welke kwaliteiten moet een bestuur-
lijk of een toezichthoudend orgaan 
voldoen? Over dit thema is veel te zeggen. 
Denk maar aan: de omvang en samen-
stelling, de profielen met betrekking tot 
deskundigheden, de wijze van vergaderen 
en agendavoering, en de interne discipli-
nering. Er is één aspect in de discussie 
dat me de laatste tijd in het bijzonder 
opvalt en dat is de nadruk op het element 
‘onafhankelijkheid’ van de leden van 
bestuurlijke organen. En dan bedoel ik 
de onafhankelijkheid van de leden van 
het vrijwilligersbestuur dan wel van de 
raad van toezicht, beiden. Zeker in de 
situatie van het vrijwilligersbestuur is er 
de laatste tijd sprake van een duidelijke 
verandering van blikrichting. Met grote 
gevolgen.

voorheen

Even helicopteren. Bestuurlijk gezien 
is het Nederlandse onderwijsbestel 
het resultaat van grootschalig parti-
culier initiatief. Veel scholen zijn in 
het verleden gesticht door verbanden 
van burgers die het belang van goed 
onderwijs onderkenden en daaronder 

tevens verstonden: onderwijs met een 
bepaalde identiteit of voor een bepaalde 
doelgroep. Aldus ontstonden protestants-
christelijke scholen (vaak gesticht door 
plaatselijke kerkelijke gemeenschappen), 
Nutsscholen, landbouwscholen (vanuit 
de boerenorganisaties), huishoudscholen 
(eveneens uit boerenorganisaties die niet 
alleen oog hadden voor de toekomst van 
jongens maar ook van die van meisjes), 
katholieke scholen (veelal uit de kerk of 
kloosterordes), enzovoorts. Vooral na de 
financiële gelijkstelling van openbaar en 
bijzonder onderwijs kreeg het bijzonder 
onderwijs een forse impuls met een veel-
heid aan stichtingen en verenigingen als 
resultaat.
Decennia lang hebben vele ouders zich 
ingezet om belangeloos iets voor de 
school te doen. Zij deden dit als vader, 
als moeder, als ondernemer, als bouw-
kundige, als jurist, als boekhouder, als 
aannemer, als leverancier die goedkoop 
wilde leveren voor het goede doel of 
omwille van de goede kwaliteit van 
het gebodene. Combi’s waren heel goed 
mogelijk. Je kon bestuurslid zijn en juist 
daarom een bouwopdracht uitvoeren: 
omdat je het goedkoop deed en betrouw-
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baar en omdat je er iets moois van wilde 
maken voor de locale gemeenschap. 
Over integriteit en over belangenver-
strengeling werd niet gesproken; het was 
helemaal niet aan de orde. Bevoordeling 
van een ouder als gevolg van de gunning 
van een leverantie werd niet als onjuist 
gezien, integendeel, het mes sneed aan 
twee kanten. Men steunde een gezin 
van de eigen kring en kon tegelijk zeker 
zijn van een goed product. Net zoals je 
in mijn jeugd je wekelijkse boodschap-
pen kocht bij de kruidenier van je kerk. 
(En ongetwijfeld zal iemand me toe-
roepen dat er in de door mij rooskleurig 
afgeschilderde tijd ook sprake was van 
vriendjespolitiek en teveel berekenen – en 
inderdaad, alles heeft een zwarte kant, 
ook vrijwilligerswerk).

invloed ouders

Zeker in de situatie van verenigingen is 
altijd het motto geweest: de school aan de 
ouders. Gewoonlijk werd dit concreet ver-
taald in invloed van ouders op het beleid 
van het bestuur via de verkiezing van de 
bestuursleden (vaak allemaal ouders), 
door de ontvangst van de verantwoording 
door het bestuur en de goedkeuring van 
de jaarrekening in de algemene leden-
vergadering, en dergelijke. Het was en is 
nog steeds heel gebruikelijk dat ouders 
bereid zijn bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid te dragen voor het onderwijs 
op de school van hun kind of kinderen. 
Grote delen van ons onderwijs zijn groot 
geworden door dit motief. En dat is nu 
precies wat er aan het veranderen is: hier 
is sinds kort (!) de onafhankelijkheid in 
het geding.

onafhanKelijKheid

In het debat over goed bestuur in het 
onderwijs, is het vraagstuk van de onaf-
hankelijkheid van leden van besturen of 
raden van toezicht te typeren als inte-
griteitvraagstuk nummer één. Steeds 
vaker klinkt de roep om onweersproken 
onafhankelijkheid van bestuurlijke 
organen. Dat kan onder meer worden 
bereikt door ouders uit te sluiten van 
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de 
school van hun eigen kinderen – en dat 
laatste breed genomen, dus zowel geldend 
voor het vrijwilligersbestuur als voor de 
raad van toezicht. De gedachte hierbij is 
dat er geen moment twijfel mag bestaan 
over verstrengeling van belangen, over: 
niet zuiver met de verschillende petten 
om kunnen gaan. (En in gedachten zie 
ik directeuren en algemeen directeuren 
opgelucht ademhalen nu ze niet langer 
hoeven te vrezen voor bestuursleden die 
in de vergadering beginnen over de juf 
van hun zoon of dochter of over de leraar 
die geen orde kan houden.) En niet alleen 
belangenverstrengeling dient voorkomen 
te worden, zelfs de schijn ervan dient 
op voorhand (‘proactief’) vermeden te 
worden. Je kunt je voorstellen dat conse-
quente doorvoering van dit principe op 
korte termijn, heel veel onderwijsaanbie-
ders voor acute problemen zou stellen.

leGitimerinGproBleem?

Een andere, tegenwoordig zeer actuele 
vraag als ‘van wie is de school’? Vroeger, 
nou ja, 20 jaar terug, bestond die vraag 
niet. De vraag stellen zou iedereen 
bevreemd hebben. En bij de (merkwaar-

31 Kleine filosofie van Goed Bestuur in het onderwijs



dige) vraag naar het ‘eigenaarschap’ van 
de school zou fel op het voorhoofd zijn 
getikt. ‘Stakeholders’ waren nog geen 
deel van de bestuurlijke evolutie. Laat 
staan, horizontale verantwoording.
Hoe lang is dit geleden? Inderdaad, niet 
meer dan 15, 20 jaar. Niet meer dan een 
generatie.

Hoe komt het dat dit allemaal zo veran-
derd is en dat tegenwoordig zelfs iedere 
zweem, zelfs ‘de schijn van’ belangen-
verstrengeling al als verdacht wordt 
aangemerkt en daarom op voorhand 
vermeden moet worden? Waar moeten we 
de oorzaak zoeken van deze ‘zuivering’ 
van verhoudingen die tegelijk alles heeft 
van pure vervreemding? Is dit gevolg van 
de bestuurlijke schaalvergrotingsproces-
sen die hebben plaatsgevonden? Van 
de afstandsvergroting tussen besluit-
vormend orgaan (het bestuur) en de 
uitvoerende organen, i.c. de scholen? Is 
het de prijs die we betalen voor de profes-
sionalisering, de schaalvergroting, het 
bedrijfsmatige denken in het onderwijs? 
Hoe dit zij, het wantrouwen zit er inmid-
dels diep in en heeft een warme zetel 
gekregen in allerlei statuten, reglementen 
en codes voor goed bestuur. Niet zo gek 
dus dat iedereen zich nu afvraagt, van 
wie de school eigenlijk is. Eerst ouders 
langzaam maar zeker uitsluiten van 
bestuurlijke posities om vervolgens te 
concluderen dat het bestuur zijn legitime-
ring heeft verloren. Een beetje paradoxaal 
klinkt dat wel, toch?
En de school? Die lijkt meer het eigendom 
te zijn geworden van een onpersoonlijke 
anonieme structuur dan van een gemeen-
schap – in het beeld van opinievormers en 

onze volksvertegenwoordigers althans. 
In hun ogen belemmeren onpersoonlijke 
grootse structuren de directe betrok-
kenheid van ouders en leerlingen bij de 
school, bij het beleid en bij het onderwijs. 
Maar ga nou eens op een school kijken 
of praten met een directeur en dat hele 
gedoe over legitimering blijkt te verdam-
pen. Ouders en leerlingen zijn meer dan 
ooit present als het gaat om opkomen 
voor hun persoonlijke belangen. Er wordt 
geklaagd over agressief consumentenge-
drag en een doorgeschoten claimcultuur.

orGanisatie van ouderBelanGen

En hoe zit dit met hun collectieve belan-
gen? De verandering van blikrichting 
over de bestuurlijke participatie door 
ouders vloeit voort uit de dynamiek 
van het denken over goed bestuur in 
het onderwijs en kan tegelijk getypeerd 
worden als het sluitstuk in het denken 
over de ‘organisatie van ouderbelangen’. 
Waren deze belangen in het verleden en 
heden belangen die verzilverd konden 
worden in directe bestuurlijke beïnvloe-
ding, voortaan lijkt deze (collectieve) 
beïnvloeding nog uitsluitend langs indi-
recte kanalen te kunnen verlopen doordat 
de belangen van ouders aangemerkt 
worden als, zeg maar, cliëntenbelangen, 
als belangen van een preferente stakehol-
der, en niet langer als belangen van een 
mede-eigenaar van de school. Dit werkt 
door in de veranderde ‘bindingsintensi-
teit’ tussen ouders en school.

BeoordelinG

’t Zal voor velen even wennen zijn, maar 
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als het goed gaat, hoeven ouders (als 
totale doelgroep) hiermee niet slechter 
af te zijn. Wellicht toomt het de ambities 
van een relatief beperkte groep ouders 
in, maar die moeten, in deze redenering, 
hun heil dan maar zoeken bij andere 
onderwijsaanbieders dan degene waar 
de kinderen op school zitten. En er is een 
alternatief: ze kunnen immers terecht 
in de medezeggenschapsraden. En voor 
dat orgaan is er dan juist op het ‘dossier 
ouderbelangen’ een mooie taak wegge-
legd. Komt het toch nog goed.
Mogen we hopen.
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Regels, moraal en leiderschap

Politiechefs weigeren hun te hoge decla-
raties terug te betalen omdat ze geen 
regel hebben overschreden. Er komen 
snelheidsbeperkende instrumenten op de 
voertuigen van snelheidscontroleurs om 
hen te behoeden voor te hard rijden. Aan 
absurditeiten in het nieuws geen gebrek.

‘BedrijfsonGeluKje’

De twee voorbeelden vertonen een opval-
lende overeenkomst: de persoonlijke 
verantwoordelijkheid van betrokkenen 
lijkt geen rol te spelen. Evenmin de per-
soonlijke moraal. Er zijn regels en als die 
goed worden toegepast dan is de zaak in 
orde. Klaar. En als dat niet vanzelf gaat, 
dan regelen we dat even. Persoonlijke 
moraliteit is niet in het geding. Met een 
kleine technische ingreep kan worden 
voorkomen dat er akelige bedrijfsonge-
lukjes gebeuren als te hard rijden door 
functionarissen die zich dat niet kunnen 
permitteren.

BestuurlijKe maatreGel

Zo gaat het vaak bij ontsporend gedrag 
van instanties in de samenleving. Niet 

de morele of immorele dimensie van het 
handelen wordt aan de orde gesteld. Er 
gebeurt iets anders: er wordt een (maat)
regel ingevoerd. Als er bijvoorbeeld op 
één school iets oneigenlijks gebeurt dan 
komt er een regel of een wet die de hele 
sector bindt aan dit ‘plichtsverzuim’. 
Een bestuurlijke maatregel met univer-
sele werking naar aanleiding van een 
situatie waar individuele moraliteit of 
individueel leiderschap tekortschoot. Dat 
lijkt bestuurlijk gezien krachtig gedrag 
maar schieten we er iets mee op? We 
zitten toch niet op nog meer bestuurlijke 
ingrepen te wachten maar op vertoon van 
leiderschap?

Bestuurderspartij

Even een spontane associatie: onze 
vorige premier werd vaak verweten dat 
hij gebrek aan leiderschap vertoonde. En 
dat terwijl hij voorkwam uit en boegbeeld 
was van een partij die zichzelf afficheert 
als bestuurderspartij. Betekent dit dat 
leiderschap en goed bestuur elkaar niet 
zo goed verdragen? Appelleren ze elk aan 
een eigen waarden- en handelingspa-
troon? Sluiten ze elkaar daardoor zelfs 
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uit? Opmerkelijk is in elk geval dat er 
veel wordt geschreven over het verschil 
tussen leiderschap en management 
en over het verschil tussen bestuur en 
management maar niet over het verschil 
tussen leiderschap en bestuur. En juist 
dat zou wel weer interessant zijn als 
we kijken naar de ontwikkeling van de 
governance in ons onderwijs. Want ook 
in het onderwijs zien we veel beweging 
op het vlak van bestuur en management 
en horen we de roep om leiderschap.

leiderschap

Inderdaad. Er wordt veel over leider-
schap geschreven en gesproken, ook 
over leiderschap in het onderwijs (ik 
doe dit schrijvend ook niet anders). En 
soms merk je iets van leiderschap in de 
praktijk en zie je mensen daadwerkelijk 
leiderschap vertonen. Dat is weer een 
stuk boeiender dan erover lezen. Dat 
vertonen van leiderschap heeft altijd 
een paar karakteristieke kenmerken: het 
is persoonlijk, het getuigt van verant-

woordelijkheidsneming, het gaat tegen 
de stroom in, het is moreel geladen, het 
is moedig, het nodigt uit, het roept op tot 
volgen.
Om het te begrijpen verwijs ik graag naar 
een YOUTUBE filmpje ‘Battle at Kruger’ 
waarin een kudde roofdierenvlees een 
pijnlijk foutje maakt maar al met al de 
schade weet te beperken door het moe-
dige gedrag van één exemplaar.

vrijmoediGheid

Yvonne Burger spreekt in haar oratie 
getiteld ‘Menselijkheid in organisaties’ 
over ‘het formuleren van je eigen funda-
mentele bijdrage in deze wereld en het 
nemen van verantwoordelijkheid.’ Ze 
spreekt in dit verband over moedig gedrag 
en gebruikt dan het woord fearlessness, 
het best te vertalen met vrijmoedigheid 
die niet de eigen angst ontkent maar die 
aanwendt als springplank om te groeien. 
Een boeiende gedachte. Zou meer mensen 
bezig moeten houden!
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Goede vragen

Velen die zitting hebben in bestuurlijke 
organen vinden het belangrijk dat daarin 
‘de goede vragen’ worden gesteld. Men 
bedoelt dan ‘goede vragen’ als metafoor 
voor zaken die er op dat niveau toe doen 
met weglating van alles wat daar niet toe 
behoort. Zaken die ertoe doen zijn ‘zaken 
van niveau’, zoals doelrealisering, risico-
beheersing en strategie.
Ook in de behandeling van deze ‘zaken 
van niveau’ doen goede vragen ertoe. En 
menigeen ziet zichzelf graag in de ogen 
van de ander als degene die de goede vra-
gen stelt. Maar wat is een goede vraag?

Hierover nadenkend kwam ik tot de 
conclusie dat het antwoord op deze 
vraag vanuit drie perspectieven is te 
beantwoorden: vanuit het perspectief 
van degene die de vraag stelt, vanuit 
het perspectief van degene van wie het 
antwoord op de vraag verwacht wordt, en 
vanuit het perspectief van de vraag zelf. 
Jazeker, ook vanuit de vraag zelf.

de vraaG

Een goede vraag reikt vér. Een goede 
vraag doet iets met de degene aan wie 

de vraag gesteld wordt, maar ook met 
de vragensteller zelf. Sterker nog: een 
goede vraag doet ook zelf iets: want een 
goede vraag deugt. En deugen verbind 
ik met: doen waartoe iets geschapen 
is. Zoals een schaar deugt als die goed 
knipt, en een stoel deugt als die goed zit. 
Enzovoorts. Een vraag die deugt, is een 
vraag die oprecht nieuwsgierig is naar 
het antwoord passend bij de inhoud van 
de vraag. Een goede vraag is nooit op 
zoek naar een ander antwoord dan in 
haarzelf al besloten lag. Een vraag die 
deugt, is een integere vraag, een vraag 
zonder dubbele bodem of een dubbele 
agenda, een vraag die niet veinst of een 
valstrik is.

de steller

Een goede vraag zegt iets over de eigen 
oriëntatie van de vragensteller. Een goede 
vraag onthult. De steller geeft in de for-
mulering van de vraag aan waar hij of zij 
in is geïnteresseerd, onzeker over is, over 
gerust gesteld wil worden, aarzelingen 
bij heeft, passie voor toont, of compassie 
mee heeft.
Een goede vraag is uitdrukking van 
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betrokkenheid, van empathie, van 
commitment.
Een goede vraag toont ook iets van de 
deskundigheid van de steller die immers 
in de vraag tot uitdrukking brengt over 
het vermogen te beschikken om te schei-
den tussen wat belangrijk is en wat er 
niet toe doet. Een goede vraag is daarmee 
uitdrukking van serieuze reflectie aan 
de kant van de steller: een goede vraag 
kan weliswaar spontaan opkomen maar 
passeert toch altijd, hoe snel ook, eerst 
de eigen kritische toets. Een goede vraag 
wordt altijd gesteld door iemand die weet 
wat hij of zij wil. Want als je weet wat 
je weten wilt en waarom, weet je wat je 
vragen moet.

de BevraaGde

Een goede vraag nodigt degene aan wie 
ze gesteld wordt, uit, en wel … om te ver-
tellen, om uit te leggen, om aan te tonen, 
om te bewijzen, om trots te zijn, om te 
weerleggen, om aarzeling te tonen, om 
onvermogen te bekennen.

Een goede vraag ‘dwingt’ tot nadenken 
over dingen die misschien helemaal niet 
in beeld waren en nu, door die specifieke 
vraag, opeens tot de werkelijkheid de 
bevraagde gaan horen. Als zodanig rekt 
een goede vraag het referentiekader van 
degene van wie een antwoord wordt ver-
wacht per definitie op.
Een goede vraag verandert het persoon-
lijk perspectief van de bevraagde en 
noopt hem of haar tot herordening.
Een goede vraag trotseert routines en 
reflexen en stoort zich aan het ver-
wachte. Een goede vraag neemt immers 
de bekende feiten niet langer voor lief 
maar zet de boel op scherp. Een goede 
vraag beschiet als een voltreffer de veilig 
gewaande behuizing. Een goede vraag 
veroorzaakt een fundamentele aantas-
ting van de bestaande ordeningen en 
hiërarchieën.

Een goede vraag is een daad van zinvol 
geweld.
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De toekomst van goed 
onderwijsbestuur

De invoering van de Wet Goed Onderwijs, 
Goed Bestuur is een belangrijk mar-
keringspunt in het debat over goed 
onderwijsbestuur dat nu een aantal 
jaren wordt gevoerd. Wie alles over dit 
debat en alle in’s and out’s van de wet wil 
weten, kan daarvoor terecht in het boek 
Goed onderwijsbestuur. Opstellen over 
een nieuwe besturingsfilosofie van het 
onderwijs1.

De bundel geeft op heldere wijze aan dat 
deze wet aan de ene kant beschouwd kan 
worden als de afsluiting van een belang-
rijke periode van zo’n vijf jaar waarin 
gedebatteerd en geschreven is over goed 
bestuur in het onderwijs. Aan de andere 
kant bevat de wet nog een aantal niet 
opgeloste juridische vraagstukken – of 
creëert het die zelf. En dan zijn er nog 
de dingen die gedaan moeten worden, 
zoals goede (dat is: toegankelijke en 
hanteerbare) informatie voor onderwijs-
gebruikers (ouders, leerlingen). En nu er 
op grote schaal allerlei nieuwe bestuur-
lijke modellen worden ingevoerd is er ook 
behoefte aan een goede informatie- en 
interventiecanon, die voor bestuur-
ders en toezichthouders beschikbaar 

is en hen helpt in een goede (nieuwe) 
functievervulling.

Governance en onderwijs

Wat door de invoering van de nieuwe wet 
wel wordt bevorderd maar daarom nog 
niet vanzelf tot stand komt is: een goede 
verbinding van governance, goed bestuur, 
enerzijds en onderwijskwaliteit en hoge 
onderwijsopbrengsten anderzijds. Een 
fascinerend gebied!
In opdracht en met enthousiaste mede-
werking van drie onderwijsaanbieders2 
en met subsidie van de PO-Raad voer-
den collega Martine Fuite en ikzelf een 
project uit waarin we onderzochten wat 
leerkrachten, directeuren, professionele 
bestuurders en interne toezichthouders 
nodig hebben om op het gebied van 
onderwijsopbrengsten elk hun eigen 
verantwoordelijkheid te kunnen nemen. 
Wat is de informatiebehoefte van elk 
van deze ‘partijen’, en welke mogelijkhe-
den hebben ze vanuit hun rol en functie 
binnen de organisatie, om invloed uit 
te oefenen. Het fascinerende van dit 
project was dat het veel nieuwe inzichten 
opleverde. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
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noodzaak (en dat is meer dan: wenselijk-
heid) om dezelfde taal te spreken, of als 
het gaat om de interesse in elkaars taak. 
Het gebeurt niet vaak dat toezichthou-
ders en onderwijsgevenden met elkaar 
in discussie gaan over de vraag wat nu 
eigenlijk onderwijsopbrengsten zijn. En 
over de vraag wat de een nu eigenlijk van 
de ander verwacht.

perspectief

Ik realiseer me heel goed dat de ver-
antwoorde invoering van nieuwe 
bestuurlijke relatiepatronen binnen 
onderwijsaanbieders om allerlei terechte 
redenen gezien wordt als een activiteit 
op zich, los van de implicaties voor het 
primaire proces. Het gaat te snel om te 
zeggen dat je enkel en alleen maar naar 
het raad van toezichtmodel of naar 

een delegatie van bevoegdheden mag 
overstappen als kinderen daardoor beter 
gaan rekenen. Zo simpel is het niet, al 
zou je dat wel willen. Maar dat het goede 
rekenen door kinderen daarna serieus 
onderwerp van gesprek wordt tussen de 
nieuwe bestuurlijke organen en liefst nog 
veel breder, zou wat mij betreft wel het 
logische vervolg mogen zijn.

1 Onder redactie van F.J.G. Janssens en C.W. 
Noorlander, verschenen bij Boom/Lemma, ISBN 
978 90 5931 541 9. Zie www.boomlemmauit-
gevers.nl. Ik had het genoegen om hier drie 
hoofdstukken in te mogen schrijven.

2 PCBO Voorst, Prisma Almere en INOS Breda. 
Het project leidde tot twee publicaties Weten en 
Verbeteren. Basisboek en Kaartenboek.

39 Kleine filosofie van Goed Bestuur in het onderwijs



De toegevoegde waarde
van de schaal

Debatten over de wenselijkheid van 
de fusietoets gaan, om doorgaans 
begrijpelijke redenen, vooral over de 
herkenbaarheid van de opleiding en de 
gekendheid van de leerling (PO en VO) of 
de deelnemer (MBO). Relevante zaken. 
Maar hoe zit het met de identificatie van 
het middenkader, de subtop, het locatie-
management met de eigen, vaak grote 
organisatie? Voelen die zich nog betrok-
ken? Is voor hen de winst van de schaal 
wel altijd even helder?

een vraaG, een antwoord

Laat ik gelijk het antwoord maar geven: 
het valt me regelmatig op hoe onhelder 
voor de meest betrokkenen de toege-
voegde waarde van de fusie van eertijds, 
vier, vijf, zes jaar geleden is. Neem de 
fusies in het primair en voortgezet 
onderwijs, maar je kunt evengoed denken 
aan de grote fusies in het MBO. Heel 
vaak is er spanning tussen het centrale 
management of bestuur enerzijds en de 
leidinggevenden van de vestigingen (de 
schoolleiders, de locatieleiders, …) ander-
zijds. Die spanning gaat bijna altijd over 
de balans tussen autonomie en gemeen-

schappelijkheid, tussen eigen vrije ruimte 
en centrale afspraken, tussen een eigen 
gezicht en cultuur en opgaan in... Het 
decentrale niveau moppert dan over te 
weinig eigen speelruimte en te veel ver-
plichting aan afspraken ‘van boven’, het 
centrale niveau hekelt het vrijbuiter- of 
free lancegedrag van vestigingsleiders en 
het gebrek aan commitment aan centrale 
afspraken. Zo ontstaat gemakkelijk een 
spiraal van ongenoegen over en weer.

twee Knelpunten

Bij enig doorvragen blijken zich twee 
knelpunten voor te doen die beide zijn te 
herleiden tot gebrek aan gemeenschappe-
lijke beeldvorming.
Het eerste knelpunt is dat er geen 
eenduidig beeld is over de toegevoegde 
waarde van de schaal. Schaalvergroting, 
bestuurlijke of institutionele fusie is 
vaak ingegeven door de wenselijkheid 
om voorzieningen (locaties, opleidingen) 
in stand te houden, door risico’s beter te 
kunnen opvangen, of door te voorzien in 
een betere of goedkopere facilitering. Zo 
zijn veel fusies ontstaan uit een acute of 
voorspelbare noodzaak. Daar is niets mis 

40 



mee, sterker nog: fusievorming kan om 
deze redenen zelfs zeer verstandig zijn. 
Maar het is anderzijds toch ook weer niet 
meer dan een aanleiding, een oplossing 
voor een tekort, geen creatie van toege-
voegde waarde. Er is daarna, dus na de 
fusie vaak méér mogelijk. Maar gebeurt 
dat ook echt?

er méér van maKen

Je hebt je autonomie als eenpitter immers 
niet alleen opgegeven om risico’s te 
dekken maar toch ook om in gezamen-
lijkheid mogelijk te maken wat je als 
eenling nooit zou kunnen realiseren? 
Leidt de vergrote schaal ook daadwerke-
lijk tot meer activiteit, tot innovaties die 
zonder die schaal niet mogelijk waren? 
Tot beter werkgeverschap bijvoorbeeld of 
tot een kwaliteitsimpuls van de primaire 
processen? Gek, maar vaak genoeg kom 
ik dat dan amper tegen. Ontstaat er geen 
nieuw elan, geen creatie van iets moois. 
En dat blijkt dan weer samen te hangen 
met het tweede knelpunt.

voorKant of achterKant?

Ook het tweede knelpunt heeft met 
gemeenschappelijke beeldvorming te 
maken. Ik doel hier op het gemeenschap-
pelijke beeld van top en subtop over de 
aard van de organisatie. Is de, als gevolg 
van bestuurlijke fusies vergrote organi-
satie bedoeld als een voorkant- of als een 
achterkantorganisatie?

Als het de bedoeling is geweest om een 
goede achterkantorganisatie te maken 
dan betekent dit, dat ingezet wordt op 

individuele scholen met een sterk en 
herkenbaar eigen profiel: die mogen 
dus onderling best verschillen zodat er 
voor ouders wat te kiezen valt. Het zijn 
primair de scholen of de locaties die met 
de ouders en leerlingen communiceren, 
dat doet niet (uitsluitend) het centrale 
apparaat. Decentralisatie kan en mag 
daardoor misschien wat kosten, wat je er 
voor terug krijgt is een sterke binding bij 
ouders, leerlingen en medewerkers met 
de vestiging, de locatie, de individuele 
school. Wat je er ook voor terugkrijgt, 
is risicospreiding ingeval een van de 
vestigingen tekort schiet – de andere 
vestigingen lopen dan minder het risico 
meegezogen te worden in de ellende. Het 
centrale apparaat is er voor om differen-
tiatie mogelijk te maken. Het zal zich 
daarom terughoudend opstellen als het 
gaat om centrale afspraken, centrale 
formats, centrale gegevens verzameling, 
centrale beeldvorming, centrale voor-
lichting, noem maar op. Overigens hoeft 
terughoudendheid aan de voorkant niet 
te beletten om aan de achterkant heel 
goed werkgeverschap te organiseren of 
om een goede financieringsstructuur 
te regelen, een passend ict netwerk en 
dergelijke.

Kiest men voor een voorkantorganisatie 
dan kiest men al gauw voor de stichting 
of vereniging als ‘een (keur)merk’, als 
een voor ouders, leerlingen en deelnemers 
herkenbare identiteit of kwaliteit die 
voor alle locaties of vestigingen geldt. In 
dat geval is het zaak hard te werken aan 
een corporate identity die ook werkelijk 
beleefd wordt en die bij alle partijen tot 
binding en commitment leidt.
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Brandhaard

Wat opvalt, is dat het centrale manage-
ment of bestuur vaak op het spoor zit 
van de voorkantorganisatie en daarin 
investeert zonder zich rekenschap te 
geven van het verwachtingenpatroon van 
het tweede echelon. Door gemeenschap-
pelijke beeldvorming na te laten doen 
beide partijen elkaar tekort en wordt de 
basis gelegd voor conflicten. Soms leiden 
deze conflicten tot het uitstoten van het 
centrale management, soms leidt het tot 
veenbrandjes die geblust worden zonder 
dat de brandhaard echt wordt wegge-
nomen. Jammer is dat: organisaties die 
onnodig in de versukkeling raken.
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Tot zover deze Kleine filosofie van Goed 
Bestuur in het Onderwijs. Wilt u meer 
lezen over dit onderwerp, ga dan naar 
www.harmklifman.nl en volg de Open 
Minds en Reflecties op deze site. Mocht u 
willen reageren? Mail dan naar 
harm.klifman@vbent.org.

Afsluiting
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