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Toelichting bij de gespreksleidraad conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’

VOS/ABB ontwikkelt een code voor goed onderwijsbestuur. U ontvangt binnenkort de
conceptcode per post, maar kunt deze nu al downloaden van onze website.
De code kán een bijdrage leveren aan het verhelderen van rollen, taken en
verantwoordelijkheden in onderwijsorganisaties. Wij zijn benieuwd wat  de leden van de
code vinden. Niet alleen van de teksten die zijn opgesteld, maar vooral van de
uitgangspunten die kunnen gaan gelden. Om u daarbij te helpen is deze
gespreksleidraad opgesteld.

Waarom een gespreksleidraad? Nut en noodzaak van een code laten zich het best
beoordelen aan de hand van een discussie in uw eigen organisatie. Bent u zich bewust
van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Zijn die ook voldoende duidelijk
vastgelegd en gehanteerd? Is het  bestuurlijk functioneren (bestuur en hoogste
management) bespreekbaar? Hoe wordt (maatschappelijke) verantwoording afgelegd?
Een gesprek tussen bestuur en management / toezichthouder en bestuurder over deze
zaken kan plaatsvinden aan de hand van de voorgestelde code. De gespreksleidraad
biedt houvast bij het beantwoorden van deze vragen.

Graag horen wij van u wat de uitkomst is van de discussie of, als het gesprek later
plaatsvindt,  wat u persoonlijk vindt van de voorgestelde code. Wij stellen het op prijs als
u de antwoorden op de onderstaande vragen in ieder geval aan VOS/ABB wilt sturen. Dat
kan per post, fax of e-mail.

1. Wat is uw conclusie ten aanzien van nut en noodzaak van een code?
2. Helpt een dergelijke code u bij het optimaliseren van uw functioneren als

toezichthouder/bestuurder/leidinggevende? Graag toelichten.
3. Heeft u voostellen voor aanpassingen van de voorgestelde conceptcode?
4. Welke bijdrage verwacht u van VOS/ABB in het kader van instrumentontwikkeling

en ledencontacten?

VOS/ABB
Postbus 162
t.a.v. de heer N.L.P. te Bos
3440 AD Woerden

fax: (0348) 40 52 05
e-mail: goedonderwijsbestuur@vosabb.nl
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Gespreksleidraad bij de code goed onderwijsbestuur, ten behoeve van de interne
discussie bij de leden.

1. Het vaststellen en handhaven van een code voor goed onderwijsbestuur veronderstelt
een kwaliteitsslag op het gebied van bestuur en management, door rol en
verantwoordelijkheden te scheiden en een evenwichtig systeem van checks en balances
te creëren.

) Is de wijze van besturen en het effect van besturen onderwerp van gesprek in
onze organisatie?

) Hoe beoordelen wij de kwaliteit van ons onderwijsbestuur?
) Met wie bespreken we dat? Aan wie vragen we iets?
) Hoe toetsen we onze resultaten van onderwijsbestuur?
) Welke indicatoren hanteren wij daarbij?
) Welke instrumenten hebben we tot onze beschikking?
) Welke instrumenten zouden we willen (laten) ontwikkelen?
) Welk nut kan de voorgestelde code goed onderwijsbestuur in dit kader hebben?

2. Non-profit organisaties hebben in tegenstelling tot bedrijven geen “echte” eigenaar en
zullen daarom volgens de governance theorie altijd een verdeling van het bestuur over
twee organen nodig hebben. Goed onderwijsbestuur veronderstelt daarom een scheiding
van bestuur en toezicht; van leiding en controle.

) Hoe zien wij de rol van het onderwijsbestuur?
- toezichthouder/controleur
- meedenker
- beleidsbepaler
- adviseur
- partner
- vraagbaak
- vertrouwenspersoon

) Hebben wij rollen, taken en verantwoordelijkheden besproken, gedefinieerd en
vastgelegd?

) Wat werkt wel en wat werkt niet in de praktijk?
) Is er een sprake van scheiding van bestuur en toezicht (formeel en/ of in de

praktijk)?
) Als er een toezichthoudende rol is vastgesteld, is die effectief? Waaraan meten wij

dat af?
) Hoe voorzien wij elkaar van informatie? En van wélke informatie voorzien wij

elkaar?
) Zijn er wel eens interventies gepleegd, gebruikt het bestuur zijn formele

bevoegdheden?



Conceptcode “goed

a  -  

3. Goed onderwijsbestuur is noodzakelijk, ongeacht de bestuursvorm. De tendens bij –
met name grotere, verzelfstandigde schoolbesturen – is om het model raad van toezicht /
college van bestuur in te voeren. Dit model veronderstelt een scheiding tussen bestuur en
toezicht.

) Is er voor ons een ideaal bestuursmodel (bestuursfilosofie) voor voortgezet en
primair onderwijs?

) Wat is voor ons een aanleiding om het bestaande model te veranderen?
) Welk probleem moet een gewijzigd bestuursmodel oplossen?
) Als wij recent een wijziging hebben aangebracht, wat was daarvoor de

aanleiding? En wat is het effect van de wijziging?
) Is scheiding van bestuur en toezicht, van leiding en controle in de huidige

bestuursvorm en bestuursmodel mogelijk?
) Wat vinden wij van het toezichtmodel?

4. Goed onderwijsbestuur is bedoeld om verantwoording af te leggen aan de
stakeholders. Dat geldt voor zowel profit als non profit organisaties.

) Wie zien wij als onze stakeholders? Kennen wij hen?
) Weten wij wat stakeholders van ons verwachten en vinden?
) Heeft het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs dezelfde stakeholders als

de collega-organisaties?

5. Een van de uitgangspunten van een professioneel onderwijsbestuur is
onafhankelijkheid en integriteit.

) Hoe zit dat bij ons (denk aan de positie van ouders, raadsleden, voormalige
directieleden)?

) Hoe lang is de zittingsduur van bestuursleden?
) Hoe voorzien wij in vacatures?
) Wat verwachten we van bestuursleden?
) Is er helderheid over ethische zaken?

6. De beloning van bestuurders en toezichthouders is onderdeel van de code voor goed
onderwijsbestuur.

) Hebben wij beloningsafspraken gemaakt?
) Wat hebben we geregeld?
) Voldoen de afspraken?
) Is er aanleiding om hierin wijzigingen aan te brengen?


