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Verbinden van waarden 

 

Toezichthouden in het primaire en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang is 

vele malen moeilijker dan toezichthouden in een bedrijf.  

Waarom? 

• Het gaat over kinderen en daarmee over de heftigste emoties die bij mensen 

spelen. Het gaat niet alleen over leren, het gaat vooral ook over levensgeluk en 

verdriet. Dit wordt belangrijker naarmate het aantal kinderen per gezin daalt en 

de ouders op hogere leeftijd hun eerste kind krijgen. 

• In de strategische doelen van een onderwijsorganisatie komen beloften van de 

overheid en van de school bij elkaar. De overheid, namens de samenleving, 

belooft betaalbaar, toegankelijk en deugdelijk onderwijs aan de samenleving en 

doet die belofte in de vorm van een maatwerkbelofte aan iedere Nederlander. Een 

onderwijsorganisatie voegt aan deze belofte nog een aantal extra beloften toe die 

te maken hebben met de ideologische basis en met pedagogische en didactische 

opvattingen. Dit levert een onmogelijke stapeling van beloften op. 

• Het nakomen van alle beloften van de overheid en van de onderwijsorganisatie 

gebeurt op school, door leerkrachten; de professionals die eigen opvattingen 

hebben over wat de overheid belooft, wat de onderwijsorganisatie belooft en wat 

het team de leerkracht zelf ervan vindt. De kans dat er afstand bestaat of ontstaat 

tussen deze opvattingen is groot. 

• Het gaat over een context met publieke wet- en regelgeving en concrete 

afspraken die tussen ouders en de school worden gemaakt.  

• De ouders waar je mee te maken hebt wisselen moeiteloos in één gesprek van de 

ouderrol (‘Maar het gaat wel over mijn kind’), naar de consumentenrol (‘daar 

hebben we wel extra voor betaald dus daar hebben we recht op’), naar de burger als 

rechtspersoon (‘Maar volgens de wet hoort u dat als school te doen’); 

• De gemeente is gebonden aan landelijke regelgeving en voert tegelijkertijd eigen 

beleid.  

• De gemeenschap waarin u functioneert verwacht meer van u dan alleen maar het 

geven van onderwijs.  

• Wisselend wordt van u verwacht dat u eenieder gelijk behandelt en vooral ook 

individueel gericht werkt op basis van specifieke verlangens; de beloften van 

gelijkheid en ongelijkheid botsten voortdurend met elkaar 
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Als interne toezichthouder hou je toezicht op dit geheel van nagestreefde waarden.  

Over wiens waarden gaat het dan en hoe wordt overeenstemming bereikt over 

waarden wanneer er sprake is van concurrerende belangen of van tegenstellingen?  

Het belang van kinderen in het algemeen én het belang van mijn kind? 

Het belang van scholen in het algemeen én het belang van de school van mijn 

kinderen in het bijzonder? 

Gelijke kansen in het onderwijs in het algemeen én in mijn eigen stad of dorp? 

Hoe kom je tot een bestuurlijke inrichting die zorgt voor gemeenschappelijkheid in 

waarden die van belang worden gevonden? En hoe hou je daar vervolgens toezicht 

op? 

In onze tijd leveren sinds het begin van deze eeuw governance codes daaraan een 

bijdrage. Governance codes kunnen worden gezien als een instrument om 

verschillende waardenpatronen met elkaar in overeenstemming te brengen. 

Ik wil het vandaag niet hebben over de codes zelf; niet over rule based en principle 

based  en ook niet over de overeenkomsten en de verschillen tussen branche- en 

sectorcodes. Ook niet over de grenzen van het codificeren van toezicht. Grenzen die 

naar mijn overtuiging overigens in zicht zijn. 

Ik wil met u een aantal spanningen nalopen waar je in de praktijk als toezichthouder 

en als bestuurder mee te maken hebt en die je niet oplost met een verwijzing naar 

een code.  

De spanningen geef ik aan als duo-begrippen. In de praktijk is steeds de vraag aan de 

orde welke keuze je concreet maakt. 

De inventarisatie van deze spanningen is geen resultaat van wetenschappelijk 

onderzoek. Het is een inventarisatie die voortkomt uit mijn eigen waarnemingen en 

reflecties als toezichthouder en bestuurder. 
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• Formeel – Informeel 

De gedragingen tussen bestuurders en toezichthouders worden formeel bepaald en 

informeel ingekleurd. Gedragingen vormen altijd een weerspiegeling van de mix 

tussen formele en informele verhoudingen; deze mix is bepalend voor de onderlinge 

omgangsvormen en daarmee onderdeel van de bestuurlijke cultuur in het algemeen. 

In de loop van de jaren heb ik veel disbalans op dit punt meegemaakt, zowel in de 

richting van formeel als in de richting van informeel.  

Toezichthouders en bestuurders die op vriendschappelijke voet met elkaar staan, 

privé bij elkaar over vloer komen en dezelfde kennissenkring delen krijgen 

onvermijdelijk problemen met het bepalen van formele standpunten. Argumenten 

zoals ‘maar we weten toch wat we aan elkaar hebben’ of ‘wij houden zakelijk en privé 

altijd goed uit elkaar’ horen niet thuis in zakelijke afwegingen. een al te informele 

verhouding tussen de bestuurder en de voorzitter van de raad van toezicht kan 

hierbij een belangrijke indicatie zijn. 

Afwegingen en argumentatie die volledig door formele kaders worden bepaald laten 

te weinig ruimte voor nuances, veranderingen en onvoorspelbaarheden. De kans op 

standpuntbepaling die voorbijgaat aan feitelijke omstandigheden wordt danig 

vergroot. De strategische wendbaarheid van een organisatie wordt hierdoor kleiner.  

Dus op dit punt is in de raad van toezicht een voortdurende balansbewaking aan de 

orde. De voorzitter heeft een bewakende en regisserende verantwoordelijkheid in 

deze. Zelfevaluaties en periodieke reflectiegesprekken zijn belangrijk om op 

metaniveau tot onderlinge uitwisseling te komen. 

Bij onderling onbegrip in de raad van toezicht wordt vrijwel altijd geconstateerd dat 

men het eerder over de onderlinge verhoudingen had moeten hebben.  

  

Banden tussen bestuurders en toezichthouders die persoonlijke 
verhoudingen zwaarder laten wegen dan belangen van de organisatie 

zitten goed bestuur in de weg. 
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• Belang van de persoon – Belang van de organisatie 

De mooiste situatie doet zich voor wanneer het belang van de organisatie en het 

belang van individuele personen geheel gelijk lopen. In dergelijke situaties is al snel 

sprake van een grote mate van eendracht. Laten we ons beperken tot personen in de 

besturing van de organisatie. De individuele belangen van een bestuurder kunnen 

bijvoorbeeld aan de orde komen wanneer een bestuurder prioriteiten stelt die 

onvoldoende worden gedragen door zijn omgeving. Bijvoorbeeld een bestuurder die 

in de periode voor zijn vertrek inhaalgedrag vertoont: bijvoorbeeld een fusie tot 

stand willen brengen of een nieuwbouw wil realiseren. Het omgekeerde komt ook 

voor: een bestuurder die in de laatste periode geen risico’s wil nemen terwijl dit in het 

belang van de organisatie wel verstandig zou zijn. 

In dergelijke situaties is het achterliggende waardenpatroon maatgevend. Zijn 

belangen gegrond in de legitieme waardepropositie van de organisatie of is er sprake 

van een persoonlijke agenda; van een prioriteit die onvoldoende draagvlak heeft. 

Elkaar voldoende kennen is belangrijk, evenals een open dialoog over de doelen van 

de organisatie. 

  

Inzicht van toezichthouders in drijfveren en ambities van individuele 
bestuurders is noodzakelijk. 
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• Eerste belang – Tweede belang 

Een organisatie heeft recht op toezichthouders die te allen tijde het belang van de 

organisatie waar ze toezicht op houden voorop stellen. Dat is in de praktijk soms 

moeilijk. Toezichthouders hebben meestal verschillende activiteiten. Bij sommigen is 

sprake van meerdere toezichthoudende functies, bij anderen van een hoofdfunctie. In 

alle gevallen spelen belangen van verschillende organisaties tegelijkertijd een rol. Met 

name is de vraag aan de orde of een toezichthouder zich bij het uitoefenen van zijn 

toezichthoudende taken laat beïnvloeden door belangen op een andere plek. 

Bijvoorbeeld bij een ontslagkwestie van een bestuurder of een fusie of overname. 

Met andere woorden: komen de belangen van de organisatie waarop men toezicht 

houdt altijd op de eerste plaats? Het is belangrijk om tijdens zelfevaluaties daar open 

over te spreken. 

  

Bij zelfevaluaties van toezichthouders hoort een gesprek over persoonlijke 
belangen bij de afweging van standpunten (carrièreperspectief, reputatie, 

plaats in de gemeenschap, vriendschappen) 
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• Intuïtie – Ratio 

De onderwijssector kan niet zonder objectivering en rationalisatie, maar ook niet 

zonder gevoel en intuïtie. Toezicht op onderwijs kan niet zonder de combinatie. Het 

blijft echter opletten geblazen. Intuïtief oordelen is gebaseerd op ervaringen uit het 

verleden, uit gevoelsoordelen. Objectivering en rationalisatie heeft te maken met 

onderzoek, met meer distantie. In een raad van toezicht is het een krachtige 

combinatie wanneer er sprake is van een goede regievoering. De voorzitter van de 

raad van toezicht en de voorzitter van het bestuur hebben hierbij een bijzondere 

verantwoordelijkheid. Zij zijn de regisseurs, de spelleiders. Zonder een adequate 

regievoering kan er al snel sprake zijn van botsende benaderingen en wederzijds 

gebrek aan begrip.  

Wat doe je wanneer een collega toezichthouder met stelligheid zegt: “Ik voel dat het 

niet goed, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen”. Of een collega die die in een 

strategische dialoog aangeeft: “Ik wil wel eerst bewijzen zien voordat we hieraan gaan 

beginnen”. 

Beide uitspraken komen voort uit zorg, verantwoordelijkheidsgevoel, onzekerheid. 

Het helpt wanneer je elkaar voldoende kent om het over meer dan de inhoud te 

hebben. Alleen al de vraag: “Waar maak je je zorgen over”, kan het gesprek verder 

helpen. 

Onder de algemene noemer ‘boardroom dynamics’ komen de gedragingen in de 

toezichtkamers en bestuurskamers aan de orde. Het helpt om in het kader van een 

zelfevaluatie van de raad van toezicht te investeren in elkaar. 

  

Ratio en intuïtie zijn beide onmisbaar en vormen niet vanzelfsprekend een 
krachtige combinatie in het toezicht. 
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• Afstand – Nabijheid 

Bij toezicht is ‘noodzakelijke afstand’ en ‘voldoende nabijheid’ een kernthema. 

Toezichthouders die onvoldoende afstand betrachten komen al snel op het terrein 

van de bestuurder; ze dreigen de bestuurder voor de voeten te lopen en zijn in feite 

niet met hun verantwoordelijkheid bezig, namelijk toezicht houden. Afstand houden 

komt op twee manieren tot uitdrukking: inhoudelijk ligt de nadruk op hoofdlijnen en 

op het punt van de organisatie gaat het over de vraag of sprake is van een adequate 

inrichting en procesvoering. Als principe is de uitstekend te hanteren. Het wordt 

ingewikkelder wanneer van toezichthouders wordt geëist dat deze op de hoogte zijn 

van operationele aangelegenheden binnen de organisaties. Die eis kan van binnen de 

organisatie komen of van buiten de organisatie. Vrijwel altijd gaat het om schurende 

belangen of belangentegenstellingen (arbeidscondities, een calamiteit, de respons op 

snelle economische veranderingen). Toezichthouders moeten in dergelijke situaties 

hun kennisbasis verdiepen om voldoende legitimiteit te behouden. Het argument ‘wij 

beperken ons tot de hoofdlijnen’ is waarschijnlijk de snelste route naar zelfdestructie. 

Om vanuit een situatie waarin de toezichthouders hun detailkennis hebben vergroot 

weer terug te gaan naar een min of meer normale balans tussen afstand-nabijheid 

vergt voor de meeste toezichthouders een heel bewuste inspanning. In de 

hedendaagse dynamiek van het toezicht is eerder sprake van permanent balans 

zoeken dan het vasthouden van balans. 

  

‘Noodzakelijke afstand’ en ‘voldoende nabijheid’ zijn dynamische 
verhoudingen. Vanuit het toezicht is een voortdurende afweging aan de 

orde om tot de tijdelijk gewenste maatvoering te komen.  
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• Horizontaal – Verticaal 

Een van de belangrijkste taken voor toezichthouders en bestuurders is het bepalen 

van de relevante omgeving van de organisatie. De relevante omgeving omvat alle 

ontwikkelingen en actoren waarmee de organisatie in verbinding staat of hoort te 

staan. De omgeving van een organisatie is eindeloos groot. De vraag is hoe je  vanuit 

de eigen organisatie de relevante omgeving bepaalt. Daarvoor is het nodig om terug 

te gaan de waardetoevoeging die je nastreeft. Daaruit valt te destilleren wie of wat 

relevant is.  De relevante omgeving kan snel veranderen onder invloed van wijzigende 

maatschappelijke opvattingen of technologische vernieuwingen. Het is niet alleen de 

organisatie zelf die de relevante omgeving definieert, deze definieert tegelijkertijd 

zichzelf. Denk bijvoorbeeld aan verontruste ouders. Wanneer deze zich melden dan is 

er geen sprake van een gezagsrelatie maar van een horizontale verhouding. Met 

name de vraag of sprake is van gedeelde waarden is aan de orde. Bij afwezigheid van 

gedeelde waarden is in de hedendaagse dynamiek al snel sprake van spanningen. 

Scholen kunnen zichzelf in de problemen brengen door een te brede en algemene 

opdracht; dat maakt de relevante omgeving bijna oneindig.  

Laat ik dicht bij huis blijven: de website van de Stichting Sint Josephscholen (SSJ) in 

Nijmegen. Deze stichting vormt het bestuur voor dertien basisscholen waaronder 

Klein Heijendaal, de basisschool die onze vier kinderen tussen 1987 en 2000 

bezochten. De stichting geeft in het bestuursverslag 2017 aan dat het verzorgen van 

goed basisonderwijs de kern van de onderwijsopdracht vormt. Daarbij geeft het 

bestuur aan dat iedereen binnen de organisatie de ideologische, de pedagogische en 

agogische en didactische basis onderschrijft. Wat houden die in? Nogal wat. ‘Het 

werken aan betere wereld’ staat daarin maar ook ‘het verzorgen van op maat en 

individueel gericht onderwijs per kind’. Het uitwerken en operationeel maken van 

deze beloften aan de samenleving vraagt een voortdurende dialoog met heel 

verschillende gesprekspartners en een breed scala aan opvattingen. In een 

samenleving waarin iedereen eerder de ruimte voor dialoog ziet dan de regels 

waardoor deze worden begrensd is het bijna onmogelijk om deze beloften waar te 

maken. De Stichting Sint Josephscholen staat model voor de universele alomvattende 

beloften die in het maatschappelijk domein worden gedaan. Beloften die per definitie 

bij de uitwerking op concreet niveau op belangentegenstellingen stuiten. Want wie 

bepaalt wat voor een individueel kind onderwijs op maat is? De voorzitter van het 

bestuur? De ouder? De leerkracht? De rechter? Of de uitkomst van de strategische 

dialoog?  

Het is vanuit die optiek van belang dat toezichthouders, bestuurders en ‘kernpartners 

in de samenleving’ met elkaar in verbinding staan.  
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Snelheid in het in kaart brengen van de omgeving en het ontwikkelen van 

verbindingen is een van de belangrijkste competenties voor toezichthouders en 

bestuurders. 

  

Uitvoerbaarheid van beloften aan de samenleving komt heldere 
verhoudingen tussen een onderwijsorganisatie en de relevante omgeving 

ten goede. 
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• Transparantie – Geheimhouding 

De samenlevingsnorm tendeert naar openheid. Er zijn weinig domeinen meer in de 

samenleving waar nog sprake is van de erkenning van ‘functionele geheimhouding’. 

Toegang tot informatie heeft de mystiek rond veel beroepen en de daarmee 

samenhangende waarde-beloften afgebroken. Daarvoor in de plaats zijn discussies 

over waarheid en werkelijkheid, over fake en non-fake, over vertrouwen en 

wantrouwen, over resultaat  en verantwoording in de plaats gekomen. De school en 

de leerkracht die zich over ieder afzonderlijk stapje moet verantwoorden komt in een 

onmogelijke positie. Transparantie is een vloek en een zegen tegelijkertijd omdat 

open toegankelijkheid van informatie altijd gevolgd wordt door een beoordeling. 

Wanneer er geen volledige overeenstemming over beloften, waarden en waarde-

toevoeging bestaat is een vreugdevol einde vrijwel onmogelijk. De organisatie en de 

individuele leerkracht trekken aan het kortste einde omdat verschillende maatstaven 

tegelijkertijd geldig zijn. Denk hierbij aan de onderwijsopdracht die de Stichting Sint 

Josephscholen hanteert. Het is ingewikkeld om je tegelijkertijd te verantwoorden over 

je bijdrage aan een betere wereld enerzijds en de individuele behandeling van een 

van de leerlingen in een specifieke les in het kader van maatwerkonderwijs anderzijds. 

Toezichthouders en bestuurders hebben een belangrijke verantwoordelijkheid in het 

creëren van professionele ruimte voor docenten om hun werk te doen. Daarbij hoort 

transparantie in de betekenis van kennisname en verantwoording, daarbij is 

transparantie begrensd in de betekenis van beoordeling. 

  

Toezichthouders en bestuurders hebben een belangrijke 
verantwoordelijkheid bij het creëren van voldoende professionele ruimte 

voor leerkrachten om hun werk te doen.  
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• Toestemming vooraf – Vergiffenis achteraf 

In de relaties tussen toezichthouders, bestuurders en professionals is voldoende 

wederzijds begrip en tolerantie een voorwaarde. Wederzijds vertrouwen vormt 

daarvoor een voorwaarde. Wederzijds vertrouwen is noodzakelijk om ruimte te 

creëren voor vernieuwingen. Werken met proeftuintjes en experimenten is alleen 

maar mogelijk wanneer goed wordt begrepen dat experimenten ook mis kunnen 

gaan. toestemming vooraf ligt in de sfeer van garanties en gebrek aan vertrouwen, 

vergiffenis achteraf heeft te maken met vertrouwen voor, tijdens en na een 

experimenteerperiode. Alleen door een dergelijke houding van toezichthouders, 

bestuurders en professionals is het mogelijk om een lerende organisatie-omgeving in 

het onderwijs te realiseren. Deze noodzakelijke handelingsruimte staat op gespannen 

voet met een buitenwereld van toezichthouders en stakeholders die 100% resultaat 

eisen. de competenties van interne toezichthouders en bestuurders is hierbij een 

sleutelfactor. 

  

Het ontwikkelen van een gezamenlijk klimaat van vertrouwen is een 
noodzakelijke voorwaarde om als onderwijsorganisatie voldoende 

experimenteerruimte te verwerven en te behouden. 



12 

 

 

•  Het profiel van het geheel – Afzonderlijke profielen 

Governance codes stellen eisen aan de samenstelling van toezichthoudende organen. 

Die eisen zijn soms lastig in te vullen. Meestal is het noodzakelijk om te letten op een 

zorgvuldige verdeling, waarbij de volgende aspecten een rol spelen. 

- Expertisegebieden (financiën, kennis van het werkveld, juridisch, hr) 

- Voordrachtsrechten vanuit verschillende geledingen (medezeggenschap, 

personeel, specifieke belangengroepen) 

- Leeftijdscategorieën 

- Genderverhouding 

- Verbondenheid met het werkgebied 

Naast deze specifieke kenmerken is dan nog sprake van algemene eisen voor 

toezichthouders.  

Toezichthoudende teams zijn zeker geen vanzelfsprekende teams.  

Het ontwikkelen van teamgevoel vergt ongeveer dezelfde inspanningen als voor een 

bestuurlijk team. Alleen de tijd daarvoor is veel korter en de samenwerkingseisen zijn 

minder duidelijk. 

Er helpt maar één ding en dat is daadwerkelijk werken aan teamvorming. 

 

 

  

Een toezichthoudend team word je niet vanzelf. Dat vergt vergelijkbare 
inspanningen als bij een bestuurlijk team. 
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• Risicolust – Risico-angst 

De Engelse betiteling ‘risk appetite’ gaat over de verhouding tussen 

experimenteerdrift en vernieuwing enerzijds en het extreem vermijden van risico’s 

anderzijds. Het is een term die in de financiële wereld en de pensioenwereld veel 

wordt gebruikt. Wanneer je alleen op zeker speelt dan is de kans klein dat je kapitaal 

vermeerdert, wanneer je veel risico’s neemt dan is de kans op zowel meer winst als 

meer verlies groter. Risk appetite is dus een zorgvuldig overwegen positie die je 

bestuurlijk inneemt ten opzichte van risiconame en kans op winst op verlies.  

In het onderwijs is vernieuwing gelet op maatschappelijke, pedagogische en 

didactische ontwikkelingen noodzakelijk. Een duidelijk gedefinieerde risk appetite is 

daarmee een noodzakelijk gegeven voor een organisatie die haar continuïteit wil 

waarborgen; stilstand wordt letterlijk achteruitgang. Het bepalen van de risk appetite 

vergt allereerst een debat in de bestuurskamer tussen toezichthouders en 

bestuurders. Daarmee kan de norm voor de organisatie worden bepaald en kan voor 

eenieder duidelijk worden gemaakt welke risicobereidheid wordt gehanteerd 

(variërend van zero tot maximum). 

  

Het bepalen van de risk appetite van een onderwijsorganisatie vraagt om 
een interessant gesprek tussen toezichthouders en bestuurders. De 

standaardvragen: waarom, wat, hoe komen daarbij aan de orde. De 
uitkomst van een dergelijke dialoog maakt het voor bestuurders mogelijk 

om tegen professionals binnen de deur en stakeholders buiten de deur 
gelegitimeerd ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen bij de vraag om experimenteerruimte 

enerzijds en de roep om zekerheden anderzijds. 
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Slot 

Het voorgaande is een greep uit spanningen waar toezichthouders, bestuurders en 

professionals in onderwijsorganisaties mee te maken hebben. Het naleven van een 

governance code kan behulpzaam zijn bij het toezicht houden en besturen. De 

spanningen zullen er niet door verdwijnen. Die vragen vooral om een voortdurende 

onderlinge dialoog binnen de organisatie en met de buitenwereld. Het bepalen van 

de relevante omgeving van de onderwijsorganisatie is daarbij belangrijk. In een 

verschuivende maatschappelijke context veranderen patronen en posities; het is 

noodzakelijk om voortdurend te monitoren om tot vaststelling van het actuele beeld 

te komen. 

Uiteindelijk draait het maar om een doelstelling: Goed onderwijs. 

 

 


