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Grip op kwaliteit dialoog bestuur en toezicht bij de invulling van de werkgeversrol

Arthur Hol - ‘Your presence is your best present’ - Jaarcongres VTOI-NVTK 1 dec 2022
 De raad van toezicht in zijn rol van werkgever van het bestuur moet zoveel mogelijk voor datzelfde bestuur aansluiten op de regelingen (over evaluatie en ontwikkeling) die gelden voor de 

andere medewerkers in de organisatie. Dat geldt uiteraard ook voor de raad van toezicht zelf. Dit uit oogpunt van onderlinge consistentie en het belang van voorbeeldgedrag van het bestuur 
dat handelt op een manier zoals dat van anderen in de organisatie wordt verwacht.  

 Het voeren van eindejaarsgesprekken en -beoordelingen staat veel ter discussie. In de plaats daarvan komt vaak ‘het goede gesprek’: de werkgever (raad van toezicht of een delegatie) voert 
op permanente basis en op basis van gelijkwaardigheid gesprekken, op natuurlijke momenten en naar behoefte.  

 De raad van toezicht van een onderwijsorganisatie kan inspiratie opdoen uit de publicatie ‘Onderwijsbestuurder: een uitdagende professie - een set professionaliseringsthema’s voor 
bestuurders in het funderend onderwijs PO- en VO- (VO Academie, Maart 2019)’. In dit document staan de taken van een bestuurder en op welke gebieden hij of zij zich zou moeten 
ontwikkelen.

 In de publicatie ‘Taal van Transitie, Je roeping als leider in een wereld van verandering’ van Jakob van Wielink (2020) staan op ontwikkeling gerichte voorbeeldvragen uit gerenommeerde 
leiderschapsprogramma’s in binnen- en buitenland. Deze gaan onder meer over persoonlijke toegankelijkheid, luisterkwaliteit en het ‘echte gesprek’ voeren. Yvonne Burger en Carla van der 
Weerdt-Norder voegen in hun boek ‘Reflecteren voor commissarissen en toezichthouders’ vragen toe over drijfveren, persoonlijke waarden en onderlinge samenwerking. Ook geven ze een 
checklist voor effectief functioneren van het team.

 Het boek ‘Er zijn als leider’ van auteur Hartger Wassink kan ook een kader bieden voor coaching van een bestuurder. In zijn visie is leiderschap vooral menselijk en interactief van karakter. Of 
je nu teamleider, directeur of bestuurder bent, het gaat erom hoe je bent en waar je bent. Dat is: in de realiteit van nu, die in zijn ogen - net als onze menselijke identiteit - complex, divers, 
dynamisch en onvolmaakt is en daarom bij tijd en wijle ook moeizaam en pijnlijk. 

 Je bent als leraar ook een leider als je onderwijsinitiatieven neemt binnen de doelen van de school. Maar formele leidinggevenden, te beginnen met de bestuurder, horen voorop te gaan in 
het voeren van - wat hij noemt - de professionele dialoog over de bezielde doelen van de organisatie. Zo’n dialoog is volgens Hartger Wassink niet vanzelfsprekend. Daar moet je ruimte voor 
maken, net als voor inspiratie, en daar moet je goede vormen voor kiezen. Ook doe je er goed aan te oefenen in, bijvoorbeeld, het benoemen van pijnpunten.

 In de Cao Bestuurders Funderend Onderwijs wordt expliciet de mogelijkheid genoemd om medewerkers te betrekken bij de beoordeling van het bestuur door hen te raadplegen. De raad van 
toezicht en bestuur zouden op zijn minst stil moeten staan bij de vraag hoe zij invulling kunnen geven aan de beoordeling van het bestuur, die verder gaat dan alleen ‘top-down’ door de raad. 
Naast de inbreng van onder meer personeel, kan de raad van toezicht navraag doen buiten de organisatie: bijvoorbeeld bij bestuurders van samenwerkende organisaties, ouders, leerlingen 
en kinderen of bij wethouders en/of ambtenaren van gemeenten in het werkgebied. 

 De raad van toezicht kan meer ruimte aan de bestuurder geven, vanuit de eigentijdse opvatting om meer vertrouwen te geven. Dat betekent bijvoorbeeld dat de bestuurder de regie heeft in 
de 360-graden review. Hij of zij geeft zelf aan wie hij of zij om feedback wil vragen. Daarnaast stelt de bestuurder zijn of haar eigen visie op zijn of haar functioneren (zelfreflectie) op. De 
feedback van de 360-review – in combinatie met zelfreflectie – vormt dan de basis voor de concept-evaluatie die de bestuurder zelf opstelt. De raad van toezicht bespreekt vervolgens dit 
concept. 



De wereld van 

Blosse!
VTOI-NVTK congres 1 december 2022

workshop Jeanette de Jong
Bestuurder Blosse

Het waarom
Kinderopvang en onderwijs samen in één 
organisatie, het oude wegdenken en op zoek 
naar een organisatie die kinderen van 0-13 
inspireert om tot ontwikkeling te komen. Geen 
kind rondpompen in meerdere systemen, maar 
rondom het kind gaan staan. Bij voorkeur alle 
kinderen toegang geven tot de kinderopvang om 
zo een (nieuw) systeem te bouwen in Nederland 
welke bijdraagt aan optimale ontwikkeling 
(kinderopvang als ontwikkelinstrument ipv
alleen als arbeidsmarktinstrument) en 
kansengelijkheid. Kindcentra zijn hierbij een 
middel en geen doel. De doorgaande lijn van 0-
13 voor kinderen en de doorgaande lijn in de dag 
zijn uitgangspunten.

De organisatie
Een organisatie in kindontwikkeling vraagt om een 
nieuwe essentie/missie/visie en cultuur. Op basis 
daarvan kun je nieuwe steunende structuren 
bouwen.  Insteek bij Blosse was direct een 
maximale integratie van opvang en onderwijs. 
Uiteraard gehinderd door wetgeving, maar wel 
met een dosis visie en lef. Er kan veel wel ook 
binnen de huidige wetgeving.

Toezicht
Het toezicht an sich wijzigt niet. Wel geeft 
de kinderopvangopvang meer dynamiek 
qua wisseling deelname aantallen 
kinderen. Bij onderwijs tel je de kinderen 
eenmaal per jaar voor de financiering/ 
formatie ed., bij opvang feitelijk elke dag. 
Dit maakt de opvang van nature een 
flexibelere tak van sport. Van belang om 
de krachten en valkuilen van onderwijs en 
opvang te verbinden aan elkaar. Dit 
creëert bij uitstek een meer innovatieve 
organisatie. 
Bij Blosse sluit waardengericht toezicht 
aan bij de besturingsfilosofie. Ruimte en 
vertrouwen zijn belangrijke items om als 
CvB goed je werk te kunnen doen. Ook 
waardengerichte medezeggenschap is 
ingezet. Niet dus alleen de formele rol, 
maar juist gebruik maken van de 
meerwaarde van de kennis en kunde van 
de leden in een sparringsrol.



Toezichthouder als Werkgever
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Grip op integraal toezicht (Hartger Wassink)

• IJkpunten: het belang, de functie en de voldoening

• Het belang
• Houvast voor verantwoording over kwaliteit
• Afstemming met verwachtingen belangrijkste stakeholders

• De functie
• Onderscheid in toezicht op doelen en middelen
• Voorkomen dat indicatoren een doel op zich worden

• De voldoening
• Voeren van het goede gesprek, op basis van de juiste informatie

• Maar hoe dan?
• Toezichtkader, toetsingskader, interventieladder



Verbinden en verbeteren
• Zicht op kwaliteitscultuur is belangrijk

• Rolzuiverheid ten opzichte van enthousiasme

• Leden van de Raad van Toezicht maken verschil

• Netwerken zijn breed inzetbaar

• Een diverse Raad van Toezicht is een voordeel

• Overleg over de bijdrage

• Volg de schoolleider in dit proces
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