
Het ongezegde onderzoeken 

De Dag van het Toezicht 2018

Martin de Ruiter

Manon Dahler

Theo Schraven

Welkom



Onder tafel



3

Dialoog

We moeten praten…

Het onbespreekbare 

bespreekbaar maken

Diversiteit

Karakterverschillen voor succes

Gedragsvoorspellende waarde

Drama-methodieken

Acteurs laten het ons zien en ervaren. Strategie en beleid 

concreet gemaakt. Veilige opstart voor een goed gesprek.



Doel van de workshop:

• Onderzoeken hoe het ongezegde de kwaliteit van de 
besluitvorming van toezichthouders beïnvloedt 

• Korte kennismaking met het gedachtegoed van Chris Argyris
over lerende organisaties en defensiviteit

• Reflecteren op hoe deze kennis kan helpen om de kwaliteit 
van het toezicht door uw eigen R.v.T. te verhogen



Door abstractie te vertalen naar concrete situaties toets je de haalbaarheid 

en ontstaat daar een gedeeld inzicht over.



In deze workshop nemen we 
u mee naar een vergadering 
van de R.v.T. van de (fictieve) 
Stichting Onderwijs aan de IJssel.

Er speelt van alles tussen 
de bestuurders en de leden 
en voorzitter van de R.v.T.
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Achtergrond 

• Aantal scholen heeft minder leerlingen dan de wettelijke norm voorschrijft.

• Gevolg; sluiting dreigt voor scholen in de gevarenzone.

• Demografische ontwikkelingen over 10 jaar, groeiscenario of niet ?

• Fuseren ( met Sint Aloisius)  was een optie maar bleek niet mogelijk.

• RvT lid Joop de Vries vraagt zich af of concurreren een betere optie is.

• Op de agenda staat bijpraten over de laatste ontwikkelingen en de 360 graden feedback 

die met alle schooldirecteuren is gedaan. 

• Een van de twee bestuurders, Marije Roozendaal is hier niet goed vanaf gekomen, vice

voorzitter, Andre Paardekoper krijgt alom lof. 



We moeten gewoon 

investeren in nieuwe 

gebouwen en vol de 

concurrentie met 

Aloisius aangaan

Je moet ondernemender 

optreden. Zo komen we 

straks echt in de rode 

cijfers als stichting.

In ons strategisch 

plan focussen  we 

op samenwerking

Emile is een directeur 

die het niet voor elkaar 

krijgt nieuwe leerlingen 

te werven. Hij gebruikt 

de gymzaal als excuus!

Jij bent ongeschikt als 

bestuurder. Je hebt geen 

enkel draagvlak bij de 

schooldirecteuren meer.

Je gaat op mijn stoel zitten 

en gaat bij Emile allerlei 

verwachtingen creëren Je 

doorkruist mijn hele aanpak 

op deze manier.





Wat denken Bertus, 

Marije en Joop over 

elkaar maar zeggen ze 

niet ?



Kader Actie Resultaat
Ik betwijfel of het bestuur wel 
de juiste prioriteiten hanteert

Marije is ongeschikt als 
bestuurder

Marije heeft geen enkel 
strategisch inzicht en maakt 
steeds verkeerde keuzes

Marije heeft geen draagvlak 
meer bij schooldirecteuren

Bertus houdt Marije de hand 
boven het hoofd

Ik ben gevraagd voor een 
andere R.v.T. Bertus kent de 
voorzitter daarvan goed, dus ik 
moet hem niet tegen me in het 
harnas jagen. 

Vraag opwerpen

Pleidooi houden voor 
investeren en concurreren

Informatie vanuit gesprek met 
schooldirecteur inbrengen 

Urgentie proberen te bepleiten

Impliciet feedback geven aan 
Marije

Het erbij laten

R.v.T gaat niet echt in gesprek 
over strategische keuze tussen 
samenwerken of concurreren 
met Aloisius

Het voorstel om besluit te 
nemen om in gebouwen te 
investeren is niet aangenomen.

Emile krijgt budget gymzaal 
waarschijnlijk niet dit schooljaar

Daling leerlingenaantal zet zich 
waarschijnlijk voort dit jaar

Niet gelukt de urgentie bij het 
bestuur en de overige R.v.T
leden over te brengen

Relatie met Marije is 
verslechterd

Joop



• Wat is het effect van het gedrag van Bertus, Marije en 

Joop op de besluitvorming?  

• Hoe moet het dan wel ? 
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Door een veranderd denkkader zijn andere acties (en dus resultaten) mogelijk



Door te concluderen maar niet te verifiëren heb je altijd gelijk... (en leer je niet)



Opdracht

• ( niet delen ) Wat heb je in een RvT vergadering wel gedacht maar niet 
gezegd? En wat is er vervolgens besloten?  ( schrijf dit voor jezelf op )

• Wat hield je tegen om dit in te brengen? 

• (uitwisselen) Je goede redenen om iets niet in te brengen.

• Check gezamenlijk welke aannames hier onder zitten. Is dit waar of niet 
waar?



Aanbevelingen  

Reflecteer met de RvT over hoe je te werk wilt gaan:

• Agendavoering, wat wil je wel en wat wil je niet bespreken, kort of uitgebreid, wel of 
niet met de bestuurder samen. 

• Als de kleefkracht, de onderlinge cohesie, belangrijker is dan het conflict dat nodig is 
om tot goede besluitvorming te komen, dan blijft er veel onder tafel.

• Maar dan is er sprake van een schijncohesie en dat moet je niet willen.

• Een team wat tijd en aandacht investeert in de onderlinge samenwerking kan een 
stootje hebben, gaat inhoudelijke conflicten aan en neemt ze niet persoonlijk. 

• Een inhoudelijk conflict is nodig om een goed besluit te kunnen nemen, een 
relationeel conflict is vaak niet gewenst al kan dat soms ook goed zijn.

• De verantwoordelijkheid voor een goed proces ligt bij alle leden en niet enkel en 
alleen bij een voorzitter.



Interventies gebaseerd op het werk van Chris Argyris

Amerikaans Bedrijfskundige en 

emeritus hoogleraar van de Harvard 

Business School

Bekend door zijn werk over lerende 

organisaties, later opgenomen in de 

bestseller “De Vijfde Discipline” van 

Peter Senge



Universeel gedrag wanneer het spannend wordt:

1. Controle houden

2. Willen winnen

3. Gezichtsverlies beperken

4. Rationeel blijven



Attitude die feedback en leren mogelijk maakt

1. Valide informatie delen

2. Geïnformeerde keuze

3. Intern Commitment

4. Compassie



Edge Home

Groove

Groei-

cultuur

Edge
- de bedoeling helder
- fouten mogen maken
- probleemsignalering
- mijn ontwikkeling
- jouw ontwikkeling
- organisatieontwikkeling

- Juiste persoon op juiste plek         - feedback
- procesverbetering                           - symbolische tools
- ondersteuning van ontwikkeling   - regelmatige beoefening

Groove

Home
- zelfwaardering
- psychologische veiligheid
- visie op conflict
- visie op autoriteit
- openheid 
- kwetsbaarheid opstellen leiders

Bron: Robert Kegan



Ervaring met scholen

• Cultuuromslag, gedragsverandering

• Assessment van kwaliteiten voor teams en individuen

• Leiderschapsontwikkeling (training, coaching etc.)

• Implementatie visie, besturingsmodel, kernwaarden, nieuwe 

organisatiestructuur

• Trainingen gespreksvaardigheden

• Theaterinterventies voor studiedagen

• Teamontwikkeling

• Conflictbegeleiding

• Fusiebegeleiding

• Interimmanagement
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We doen interventies met theatermethodieken om:

• het gesprek op een energieke manier op te starten

• op een veilige manier onbespreekbare zaken

bespreekbaar te maken

• met humor te confronteren 

• aannames en visies te toetsen

• abstracte begrippen concreet te maken

• een gezamenlijk beeld te creëren 

van het gewenste gedrag
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Dank voor uw 

aandacht

Kunnen we 

eindelijk naar

de borrel


