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Agenda

• Welkom en opening
– Toelichting op het programma

• Even vooraf: trends en ontwikkelingen in educational governance

• Boardroom dynamics onder de loep
– Fasen van en perspectieven op toezicht houden, besturen en stakeholders

– Aandacht voor drijfveren

• Actieonderzoek: strategisch partnerschap in een vol speelveld 

• Wat vindt u van…?

• Evaluatie en afsluiting
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Adviseurs Verus stellen zich voor
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Marijn van den Berg

Adviseur governance, cultuur en organisatie  

Verus Academie, team GCO

Veranderkundig adviseur gericht op 

ontwikkeling van mensen, teams en 

organisaties.

Carla Rhebergen

Adviseur/ coordinator governance, cultuur en 
organisatie Verus, docent Academie

Verbindend veranderkundig adviseur, docent 
en coach – van toezichthouder en bestuurder 

tot en met docent. Lid Ooa.



Even vooraf
trends en ontwikkelingen

’

4



25 jaar ontwikkeling governance in het semipublieke 
domein (prof. dr. ir. Rienk Goodijk, VU)
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Valse start (vanaf 1990) Onvoldoende aandacht voor bestuurlijk 

vermogen, inrichting governance publiek

belang

Teveel gekopieerd Onvoldoende aandacht voor het 

specifieke van het (semi)publieke domein

Onderschatting complexiteit (1995-2010) Bestuur en intern toezicht vaak 

onvoldoende in staat om met 

toegenomen risico’s om te gaan

Verontwaardiging en regels Toen het hier en daar misging, leidde de

verontwaardiging tot ingrijpen ‘van 

buitenaf’ via meer en meer regels

Periode van herbezinning (vanaf 2015) Op zoek naar nieuwe concepten ‘van 

binnenuit’ en herstel van vertrouwen. 

Dat doen we in deze workshop!



Waar gaat het gesprek over?
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Educational governance: Het gaat nog steeds over het op een 
ordentelijke manier helderheid verschaffen over taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen een 
onderwijsorganisatie. Maar wat doe je dan wel of niet als 
strategisch partner?

Dus in dialoog met elkaar over:

• Controle en Vertrouwen & Vrijheid en Begrenzing

• Zoeken naar balans, nieuwe balans, andere balans, disbalans

• Educational governance: Balanceren tussen vrijheid en 
begrenzing?



Visie Verus op educational governance ©
‘Driedimensionaal in balans’
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Harde kant van governance:
1. Structuurkant – Documenten 
op orde; een adequaat systeem 
van checks and balances

Zachte kant van governance:
2. Communicatiekant –
Draagvlak creëren en helderheid 
verschaffen

3. Sociale kant of Cultuurkant –
Houding en gedrag: 
countervailing power

4. Waarden en di(a)lemma’s 

Educational governance: 
balanceren tussen vrijheid 
en begrenzing…



Boardroom dynamics onder de loep
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Perspectieven en positiebepaling van toezicht houden en besturen en 
de relatie met vertrouwen - Model Goed Bestuur 2015 “Van informeel naar 
waardengedreven toezicht”  Schraven, bewerkt door Verus ©

Fasen/dimensie 1.

Informeel/ ontluikend

toezicht

2. 

Geformaliseerd 

toezicht

3. 

Opbrengst-gericht

toezicht

4. 

Systeemgericht 

toezicht

5. 

Waardengedreven

toezicht

• Nog zoekend naar 

taken, mogelijkheden, 

bevoegdheden

• Op afstand

• Weinig 

geprotocolleerd

• Reactief

• Focus op “hard 

controls”

• ‘Niet op mijn stoel’

• Strikte scheiding 

tussen toezicht en 

bestuur

• Alles “volgens het 

boekje”

• Kijkend naar de 

doelen van de 

organisatie

• Rolvast

• Hard controls en 

schoorvoetend op 

soft controls

• Op bezoek in de 

organisatie

• Gericht op de hele 

context van de 

organisatie

• Adviseur

• Hard controls en 

af en toe soft 

controls

• Continu op zoek 

naar verbete-

ringen voor het 

hele systeem

• Gericht vanuit de 

“why” van de 

organisatie

• Sparringpartner 

• Governance 

vanuit hoofd én 

hart  hard en 

soft controls 

• Vrij bewegend in 

organisatie

9

• Bepaal de huidige positie (aandacht voor de totale schoolorganisatie)

• Wat is uw droom?

• Wat is de weg daar naar toe?

Ontluikend “We zetten ons beste beentje voor toch?”

Geformaliseerd “Vertrouwen is goed, controle is beter” (Vladimir Ilyich Lenin)

Opbrengstgericht “Cijfers liegen niet” (W. Edwards Deming)

Systeemgericht “Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade

boom brengt voort kwade vruchten”(Mattheüs 7:17-27, Statenvertaling)

Waardengedreven “Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter” (Gerdi Verbeet)



Sociale kant van educational governance -
drijfveren: voorspellers van gedrag

• Ieder mens heeft een aantal 
drijfveren

• Bepalen waarom u iets doet of 
laat, sturen uw gedrag en 
gevoel

• Zijn niet goed of fout

• Het is het filter tussen kunnen 
en doen

• Los van geslacht, ras, leeftijd 
of intelligentie

• Komen voort uit de manier 

waarop wij naar de wereld

kijken
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Wat vindt u van:
de rol van toezichthouders
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De rol van een Raad van Toezicht
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Oog voor 

welbevinden 

medewerkers en 

klanten

Klankbord

Bredere perspectief 

en visie bewaken

Toetsen op 

resultaten

Beoordelen 

strategie

Toezien op houden 

aan regels en 

afspraken

Bewaken identiteit, 

trots en binding

Toezien op maken 

van keuzes, focus 

en besluitvorming



Aandacht voor de sociale kant van governance. 
Wat als een element ontbreekt?
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Casus voor actieonderzoek
‘strategisch partnerschap

in het volle speelveld’ 

Workshop VTOI

Carla Rhebergen en Marijn van den Berg
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Casus Geldrop
over vertrouwen gesproken…
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Actieonderzoek
‘strategisch partnerschap 

in het volle speelveld’ 
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Blauw - ‘vanuit de formele afspraken’  

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor onderzoek, 

• Wij hebben onze afspraken 
over sparringpartnerschap 
vastgelegd in onze Toolkit 
educational governance

• Wij hebben een jaarkalender 
met daarin twee vaste 
momenten waarop we over –
vooraf ingeplande - thema’s 
sparren 

• Duidelijkheid is belangrijk want 
we willen geen verwarring 
over de rol als toezichthouder 
en werkgever  
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Blauw wil zekerheid 

en duidelijkheid 

creëren



Geel - ‘met de benen op tafel’

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor onderzoek

• De schoolorganisatie wordt in 
de brede maatschappelijke 
context geplaatst. 

• De onderwerpen die zich lenen 
voor sparringpartnerschap zijn 
‘eindeloos’. 

• Van de ontwikkeling van de 
schoolorganisatie (i.r.t. nieuw 
strategisch beleidsplan) tot op 
welke wijze de relatie met 
stakeholders verder kan worden 
ontwikkeld en vernieuwd, etc.  

• Sparren ook vanuit de inzichten 
die toezichthouders en 
bestuurders opdoen in hun 
netwerken ‘buiten’ 

• Nieuwe inzichten opdoen. 
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Geel wil analyseren, 

begrijpen en 

doorgronden



Oranje - ‘pragmatisch sparren’ 

Grijstint 1: Geformaliseerd

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor onderzoek,

• Ik pak mijn rol als 
sparringpartner als een kans 
voorbij komt. 

• ‘Het hoort bij de rol die ik heb 
en het spel dat er soms 
gespeeld moet worden.’ 

• Deze sparringpartners vinden 
het een prima idee om samen 
naar de wethouder van de 
gemeente te gaan, samen slim 
het spel te spelen. Soms is dat 
gewoon nodig om resultaat te 
halen. 

• Datzelfde geldt voor een 
strategisch gesprek met de 
onderwijsinspecteur of een 
collega bestuurder. Met 
sommige dingen moet je 
gewoon pragmatisch omgaan.
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Oranje wil 

vooruitgang, 

resultaten en 

prestaties laten zien



Rood - ‘Sparren? Als het moet: doen!’  

Grijstint 1: Geformaliseerd

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor onderzoek

• Over de rol van 
sparringpartner moet je niet te 
lang denken maar gewoon 
doen wanneer het 
noodzakelijk is. 

• Niet er om heen draaien maar 
vastpakken. 
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Rood staat voor 

durf, tempo en 

kracht



Groen - ‘Sparren vanuit de waardengedreven
verhouding’

Grijstint 1: Geformaliseerd

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor

• Van belang is om in gedachten te 
houden dat je, weliswaar met een 
andere verantwoordelijkheid, tot 
dezelfde gemeenschap behoort, die 
school heet. 

• Het met elkaar hebben/sparren over 
hoe toezichthouder en bestuurder 
er voor kunnen zorgen dat de 
mensen om wie het echt gaat, zich 
vooral kunnen richten op de 
kinderen en leerlingen. 

• Dat zij hen kunnen bieden wat we 
ze het liefst willen bieden, zonder al 
te veel lastig gevallen te worden 
door regels en drukte. 

• Natuurlijk, de basis moet gewoon 
op orde zijn en daar kan dan op 
toezicht worden gehouden. 
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Groen stelt mensen 

en sociale 

verbanden voorop



Paars - ‘Een goed gesprek ja natuurlijk!’

Grijstint 1: Geformaliseerd

Thema ‘Passend Onderwijs’
Zes grijstinten 

Opbrengst 
Nieuwe inzichten voor u en voor ons
Basis voor onderzoek,

• Vroeger, toen we nog gewoon 
bestuur waren, gingen we 
geregeld met elkaar in 
gesprek om te bekijken hoe 
onderwerpen die ertoe doen, 
zich verhouden tot waar we 
voor staan, de gemeenschap 
waar we vandaan komen. 

• Nu in de nieuwe verhoudingen 
is dat eigenlijk niet anders. 
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Paars stelt zich 

dienstbaar op en 

creëert binding en 

veiligheid



Actiegericht onderzoek

• Zes cafétafels met dropkrijtjes 
en ‘een tafelkleed’ om op te 
schrijven, te tekenen

• 1 tafelheer of tafeldame

• Ieder is expert 

• Tafeletiquette 

• Casus ‘Geldrop’

• Zes kleuren: in gesprek vanuit 
één kleur 

Opbrengst 

• Nieuwe inzichten voor u en 
voor ons

• Basis voor onderzoek, advies
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Nieuwegein, april 

2018



Start actieonderzoek
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Afsluiting
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Dank voor het meedoen met het actieonderzoek:

‘strategisch partnerschap in een vol speelveld’
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