
 

Resterende vragen/antwoorden lunchcollege Hartger Wassink oktober 2022 

 

1. Dus reactief (bekende rollen) versus spontane pro-activiteit (maatwerk en nabijheid bij de 
organisatie)? 

Toezicht maakt de stap van reactief naar proactief; met heldere verwachtingen over wanneer 
(momenten jaaragenda) de RvT zich uitspreekt op welke thema's (inhoudelijke ijkpunten) en op 
welke manier (advies/oordeel) zich uitspreekt. Dan is het makkelijker om pro-actief te zijn, zonder 
dat de bestuurder zich overvallen of verrast voelt. 
 

2. Hoe trek je als RvT in de visie de mooie (maatschappelijke) doelstellingen weg van 'window 
dressing' naar de realiteit? 

Hoe past je visie bij de praktijk? Dit is dé grote vraag voor de RvT en de reden waarom intern toezicht 
zo'n complexe rol is. Hiervoor is geen simpele oplossing. Het helpt wel om zorgvuldige, goed gekozen 
ijkpunten te kiezen, waarbij je goed onderscheid maakt tussen resultaten bij leerlingen en overige 
(voorwaardelijke) knelpunten. 
 

3. Stakeholders zijn in- en externe neem ik aan? Bij beide is het de vraag op welke wijze je 
invulling geeft aan contact met stakeholders (afstand/nabij, met/zonder bestuurder)... 

Dat is erg afhankelijk van visie / identiteit / regio / kernwaarden van de instelling. In praktische zin zal 
de bestuurder vrijwel altijd betrokken zijn. Het gesprek met RvT en stakeholders is altijd gericht op 
overkoepelend, lange-termijnbelang, niet op concreet deelbelang in operationele kwesties. 
Belangrijk om dit steeds helder te maken en daarop gerichte, passende vragen te formuleren. Ook 
omdat stakeholders zelf dit misschien niet direct goed 'pakken'. 
 

4. Als werkgever is het toch een logische verhouding dat je als CvB het toezichthoudende 
kader accepteert? Anders keurt de slager zijn eigen vlees. 

Deze vraag begrijp ik niet helemaal. Dát het kader er is, is de eindverantwoordelijkheid van de RvT. 
Het opstellen van het kader zelf zal echter in dialoog met de bestuurder gedaan moeten worden, de 
verhoudingen zijn niet zo, dat je als RvT dat eenzijdig kunt opleggen. Tegelijk: de RvT heeft het laatste 
woord, dus als er een onoverbrugbaar verschil van inzicht blijkt, is dat ook een belangrijk gegeven. 
De RvT kan dat alleen doorzetten, door heel aannemelijk en duidelijk te maken wat het algemeen 
belang is van waaruit de RvT eraan wil vasthouden. 
 

5. De rol van een schoolplan is toch veel groter dan van een toezichtskader waar het gaat om 
beoordelen? 

Het schoolplan is leidend voor de directeur om met het team de voortgang te bespreken; het 
strategisch beleidsplan voor de bestuurder om met het MT de voortgang te bespreken; het 
toezichtkader voor de RvT om met de bestuurder de voortgang te bespreken. De documenten liggen 
in elkaars verlengde uiteraard, maar hebben ieder een eigen 'eigenaar'. 
 

6. Wordt met doelmatigheid eigenlijk doelgerichtheid of doeltreffendheid bedoeld?  
Doelmatigheid wordt vaak vertaald als efficiëntie. Dat kwam in de reacties in de chat ook naar voor 
voren. Doelgerichtheid en doeltreffendheid gaan over doelen hebben, er naar toe werken en 
beoogde resultaten (effect). 
De onderwijsinspectie kijkt bij doelmatigheid primair of met de middelen de doelen worden gehaald 
en secundair of dat op een slimme of efficiënte manier is gedaan.  
 
Tot slot, in de VTOI-NVTK-handreiking Toezichtsinstrumenten is meer te lezen over toezichtsvisie en   

-kader. De handreiking wordt op dit moment geactualiseerd, de nieuwe versie komt binnenkort 

beschikbaar. 

https://vtoi-nvtk.nl/content/ledenportaal/9-publicaties/handreiking-toezichtsinstrumenten.pdf

