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Als uw belangenbehartiger zet VOS/ABB 

graag de puntjes op de i. Vandaar dat wij 

een aantal kernthema’s hebben benoemd 

waarover wij onze leden graag uitvoerig 

informeren. Good Governance, ofwel Goed 

Onderwijsbestuur  is één van die thema’s 

waarvan wij denken dat u dat met veel 

interesse zult volgen. Niet voor niets heb-

ben wij u een aantal maanden geleden al 

de conceptcode ‘Goed onderwijsbestuur’  

toegezonden. Ook via onze website, de 

nieuwsbrieven en Over Onderwijs besteed-

den we al de nodige aandacht aan dit 

thema. Uit de reacties die wij de afgelopen 

tijd  van u kregen, maakten wij op dat de 

code  uw volle aandacht heeft. Vandaar 

dat wij hebben besloten om het daar niet 

bij te laten. Door middel van een speci-

ale kwartaaluitgave rond het (kern)thema 

Good Governance laten wij ons licht 

schijnen over aspecten  die hiermee te ma-

ken hebben. Verder informeren wij u over 

praktijkervaringen en andere belangrijke 

wetenswaardigheden rond dit thema. Onze 

dienstverlening blijft echter niet beperkt tot 

informatieverstrekking! Onze consultants 

helpen u graag verder met  advies op dit 

terrein. En natuurlijk houdt VOS/ABB u op 

de hoogte via de website, nieuwsbrieven 

en andere publicaties.  Ik hoop hiermee 

dat Good Governance een thema wordt 

dat ook binnen uw bestuur of school op 

een warme belangstelling mag rekenen. 

Philip Geelkerken

Directeur VOS/ABB
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Een nieuwe uitgave 
van VOS/ABBMeer informatie/ondersteuning?

Het is de bedoeling dat vier keer 

per jaar  een speciale uitgave rond 

het thema ‘Good Governance ver-

schijnt. Wij zijn uiteraard benieuwd 

naar uw reactie. Wilt u reageren op 

een  van de artikelen in dit nummer? 

Is er een onderwerp  dat uw speci-

ale aandacht heeft? Of hebt  u be-

hoefte aan verder informatie? Belt 

u in dat geval naar Klaas te Bos,  

0348 405 227. Voor ondersteuning 

of advies op het gebied van Good 

Governance belt u naar VOS/ABB 

Consulting, Ron Bosman, 0348 405 

254. Raadpleeg ook onze websites 

www.vosabb.nl en www.vosabb.

consulting.nl

Hieronder treft u twee interessante verwij-

zingen naar literatuur over Good Gover-

nance en links naar publicaties over dit 

onderwerp op het internet.

Drs. S.C. Peij e.a. Handboek Governance 

(2004) hoofdstuk 7: Corporate governance 

in de non-profi t sector.

Drs. S.C. Peij Commissaris in verandering. 

Een onderzoek naar de vervaging van 

grenzen tussen bestuur en commissariaat. 

In M&O nummer 4 juli/augustus 2005 

(Het boek ’Commissaris op de bestuurders-

stoel’ naar aanleiding van het proefschrift 

verschijnt in het najaar).

Netwerk Toekomst Maatschappelijke 

Onderneming. De waarde van de 

maatschappelijke onderneming geborgd 

(2003) www.ntmo.nl.

Public governance en maatschappelijk onder-

nemen. Ministerie van Economische Zaken 

Eindrapport maart 2004 www.minez.nl.

Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-

beleid. Bewijzen van goede dienstverlening 

(2004). Verantwoording en toezicht bij rechts-

personen met een wettelijke taak Verbreding 

van de publieke verantwoording www.wrr.nl.

Sociaal Economische Raad

Ondernemerschap voor de publieke zaak 

april (2005) www.ser.nl.

The good governance standard for public 

services http://www.opm.co.uk/ICGGPS/

download_upload/Standard.pdf.

Informatie: Silvia Schouten, 

senior beleidsadviseur Tel. 0348 405 255, 

sschouten@vosabb.nl.

Literatuur en links over Good Governance
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VOS/ABB heeft als uitwerking van de 
‘Code voor goed onderwijsbestuur’ 
een voorstel voor een belonings-
leidraad voor onderwijsbestuurders in 
het voortgezet en primair onderwijs 
ontwikkeld. Voor deze categorie top-
managers bestaat nog geen rechtspo-
sitioneel kader doordat de wetgever 
achterloopt op de ontwikkelingen in 
de onderwijssector. Het ontwerp voor 
de beloningsleidraad is inmiddels aan 
de orde geweest in de ledencommis-
sies van VOS/ABB. Nu kunnen de 
afzonderlijke leden hun mening erover 
geven, waarna de beloningsleidraad 
onderdeel wordt van de ‘Code voor 
goed onderwijsbestuur’.

De maatschappelijke en bestuurlijke context 

waarbinnen scholen functioneren is de laatste 

jaren sterk veranderd. Scholen moeten zich 

aan de veranderingen aanpassen. In welke 

richting en in welk tempo dat gebeurt, wordt 

in toenemende mate een zaak van de scholen 

zelf: de rijksoverheid laat (lastige) keuzes 

steeds meer over aan schoolbesturen. 

Met de grotere beleidsvrijheid nemen ook 

de schoolbestuurlijke en maatschappelijke 

verantwoordelijkheid toe voor het lokale 

onderwijssysteem. Dat geldt zeker voor grote 

onderwijsorganisaties met een dominante 

positie in de regio. Daarbij maakt het niet uit 

of het openbare of bijzondere instellingen zijn. 

Het feit dat ze in het publiek (gefi nancierd) 

domein een dominante positie innemen, ver-

plicht hen om zich rekenschap te geven van 

hun verantwoordelijkheid. Als de dominantie 

van grote schoolbesturen zich tevens uitstrekt 

tot de lokale arbeidsmarkt voor onderwijsge-

venden, ontstaat ook een verantwoordelijk-

heid om met opleidingsinstellingen te zorgen 

voor voldoende goed opgeleid personeel. 

Het terugtreden van de rijksoverheid in 

combinatie met bestuurlijke schaalvergroting 

leidt tot een nieuw type van ondernemende 

schoolbesturen. Deze grote combinaties 

kunnen middelen en expertise bundelen voor 

innovatie. Bekende voorbeelden zijn het /21-

concept van de Carmel scholengroep en de 

Vensterscholen in Groningen. Met het toene-

men van de omvang zijn schoolbesturen aan 

hun stand verplicht innoverend te werken.

 

Ook voor de kleinere onderwijsvoorzienin-

gen zijn specialisatie en profi lering mogelijk. 

Te denken valt aan branchegeoriënteerde 

beroepsopleidingen, tweetalig onderwijs en 

scholen voor topsporters of hoogbegaafden. 

Ook dit is ondernemerschap. Geleidelijk teke-

nen zich de contouren af van een getransfor-

meerde onderwijssector, waarin ondernemen-

de onderwijsinstellingen zich positioneren als 

brede onderwijsaanbieders in de regio of juist 

kiezen voor een herkenbaar profi el voor een 

specifi eke doelgroep.  

De hierboven beschreven ontwikkelingen 

hebben grote gevolgen voor bestuur en 

management. Ondernemend onderwijs stelt 

andere eisen aan de besturing dan het tradi-

tionele, op uitvoering gerichte onderwijs. On-

dernemerschap eist strategievorming op de 

lange termijn. Doordat het management door 

het jaarritme in een operationele rol wordt ge-

drukt, blijft weinig tijd over voor fundamentele 

refl ectie. Van het schoolbestuur kan slechts 

een beperkte bijdrage aan strategievorming 

worden verwacht. Bestuurders hebben daar 

domweg geen tijd voor.

 

Een oplossing voor dit probleem is het intro-

duceren van een bovenschoolse manage-

mentlaag voor strategievorming. Concreet 

Beloningsmatrix voortgezet onderwijs
fte’s Schaal 14 Schaal 15 Schaal 16 Schaal 17 Schaal 18

< 125 Bestuurder smalle  Bestuurder brede

 scholengemeenschap scholengemeenschap 

  en/of school/scholen /gespecialiseerde 

 met 1 opleiding opleiding

   (waaronder de combinatie  

 met primair onderwijs) 

125 - 400  Bestuurder smalle  Bestuurder brede 

  scholengemeenschap  scholengemeenschap

  en/of school/scholen  /gespecialiseerde 

  met 1 opleiding opleiding

  (waaronder de combinatie    

  met primair onderwijs) 

400 – 1.500   Bestuurder smalle Bestuurder brede

   scholengemeenschap scholengemeenschap

   en/of school/scholen  / gespecialiseerde opleiding.

   met 1 opleiding Voorzitter CvB 

   (waaronder de combinatie  

   met primair onderwijs)

    Lid CvB

> 1.500    Lid CvB Voorzitter CvB

gaat het daarbij om het portfoliobeleid 

(samenstelling, spreiding en relatienetwerk 

van de eigen onderwijsvoorzieningen), 

vormgeving van het externe relatienetwerk 

door samenwerking, taakverdeling en 

afstemming met partners en concurrenten. 

Ook overdracht en overname van voor-

zieningen, kwaliteits- en innovatiebeleid, 

visievorming en organisatieontwikkeling en 

recruiting voor managementposities zijn be-

langrijke aspecten. Bij deze nieuwe posities 

hoort een nieuw type managers met een 

sterk bestuurlijke inslag. 

Tegelijkertijd is er de ontwikkeling om 

deze bovenschoolse managers formele 

bestuurlijke bevoegdheden te geven. 

Het traditionele bestuur wordt een raad 

van toezicht. De topmanager wordt 

bestuurder met gedelegeerde bevoegd-

heden. Dit betekent een verzwaring van 

de formele verantwoordelijkheden. Het af-

breukrisico voor de bestuurder neemt toe 

met het toenemen van zijn verantwoorde-

lijkheden, de verdieping van zijn takenpak-Ontwerp beloningsleidraad: 
bestuurders in discussie

door: mr. Bart Wever 

senior consultant

Tel: 0348 - 405 213 

bwever@vosabb.nl

32



Minister Maria Van der Hoeven van 
OCW heeft op 7 juli 2005 de beleids-
notitie governance naar de Tweede 
Kamer gezonden. Daarmee reageert 
ze  op de adviezen van respectie-
velijk de Onderwijsraad (Degelijk 
onderwijsbestuur) en de Weten-
schappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR)  (Bewijzen van 
goede dienstverlening). Bovendien 
komt de minister met de beleidsno-
titie tegemoet aan de motie van het 
CDA-Tweede-Kamerlid  Jan de Vries, 
die de regering heeft gevraagd haar 
visie te geven op de bestuurlijke ver-
houdingen in het onderwijs. Hieron-
der op hoofdlijnen een aantal punten 
uit de beleidsnotitie.

Ontwikkelingsperspectief
De minister wil naar een dynamisch stelsel, 

waarin onderwijsgevenden, management, 

bestuur, toezichthouders en de maatschap-

pelijke omgeving op basis van vertrouwen 

gezamenlijk werken aan kwaliteitsverbete-

ring van het onderwijs. Afspraken moeten 

waarborgen dat de publieke middelen van  

de centrale overheid  goed worden besteed. 

De overheid stelt wettelijke kaders voor de 

bekostiging vast en toetst de kwaliteit van 

het onderwijs.

Ruimte voor eigen 
verantwoordelijkheid
De overheid wil heldere kaders stellen voor  

de richting die  het onderwijs opgaat, maar 

ook grenzen stellen. Om de eigen verant-

woordelijkheid van besturen en scholen voor 

het invullen van de kaders waar te kunnen 

maken, moeten zij de nodige ruimte krijgen. 

Daarom is er meer deregulering nodig en 

moeten  de  administratieve lasten worden 

teruggedrongen, aldus de minister. Boven-

dien wil zij in wet- en regelgeving dwingen-

de regels in een aantal gevallen vervangen 

door zorgplichten. Zo is het project “her-

ijking van de zorg’’ een eerste voorbeeld van 

het vervangen van een uitgebreid stelsel van 

regels door een algemeen geformuleerde 

plicht om een bepaald resultaat te bereiken. 

Belanghebbenden dienen beter toegerust te 

worden met bevoegdheden om hun rol waar 

te kunnen maken. De zeggenschap van ou-

ders, leerlingen en personeel wordt versterkt 

door vervanging van de WMO door de Wet 

medezeggenschap scholen (WMS). De 

klachtenregeling wordt geëvalueerd. Wette-

lijk wordt mogelijk gemaakt dat het bestuur 

zijn  bevoegdheden aan het management 

van een onderwijsinstelling delegeert.

Verantwoording
Meer ruimte houdt tegelijkertijd in dat ver-

antwoording moet worden afgelegd over de 

invulling van die ruimte en het resultaat dat 

scholen boeken. De minister bepleit daarbij 

aandacht voor twee belangrijk governance-

beginselen. Op de eerste plaats zal in iedere 

organisatie een scheiding tussen het be-

stuur en het interne toezicht moeten worden 

aangebracht. Hoe dat te realiseren bepaalt 

het schoolbestuur zelf. De regering wil in 

ieder geval de mogelijkheid creëren  dat die 

scheiding vormgegeven kan worden door de 

invoering van het Raad van toezichtmodel. 

Op de tweede plaats dient het principe van 

horizontale verantwoording inhoud en vorm 

te krijgen. Daarbij gaat het er niet alleen 

om dat het onderwijs de belanghebbenden 

informeert over zijn doelstellingen, resultaat 

en inzet van publieke middelen. Tegelijkertijd 

dient ook de maatschappelijke omgeving de 

mogelijkheid te hebben de missie en visie 

van de school te beïnvloeden. De minister 

kondigt aan dat zij op korte termijn nader 

onderzoek zal doen naar de mogelijkheden 

om delegatie van bestuursbevoegdheden en 

invoering van het Raad van toezichtmodel in 

het openbaar onderwijs mogelijk te maken.

Extern toezicht
In de visie van de regering zal het niet zo 

zijn dat de horizontale verantwoording het 

externe toezicht (onder meer  rijksinspectie) 

overbodig maakt. Het Rijk zal de rechtma-

tigheid van de inzet van middelen en kwali-

teit van het onderwijs moeten kunnen blijven 

toetsen. De minister geeft aan dat echter 

wel een herijking van het extern toezicht 

zal plaatsvinden. Er moet een evenwichtige 

balans komen tussen het intern toezicht 

binnen de instelling, de horizontale verant-

woording en het extern toezicht. 

  

ket en de omvang van de organisatie. Daar 

komt bij dat ook in de publieke sector 

sneller wordt afgerekend op resultaten. 

Een raad van toezicht die laks is, loopt zelf 

(persoonlijk) risico en is alleen daarom al 

gedwongen de eigen toezichthoudende 

taak serieus te nemen.

De voorgestelde beloningsleidraad is geënt 

op een zich vernieuwende onderwijs-

sector, waarin bestuurders met een brede 

maatschappelijke taakopvatting en grotere 

verantwoordelijkheden opereren. De lei-

draad richt zich op de bestuurders van 

morgen die passen in een ondernemende 

onderwijssector.

Uitgangspunten voor beloning
De beloning van bestuurders kan uit ver-

schillende elementen zijn opgebouwd:

•  vaste beloning;

•  resultaatsafhankelijke beloning;

•   pensioen, ontslaguitkering en werk-

geversbijdrage ziektekosten;

•   faciliteiten en onkostenvergoedingen 

(strikt genomen is dit geen beloning).

Als uitgangspunt voor de bestuurdersbelo-

ning is gekozen om de arbeidsvoorwaarden 

zoveel mogelijk af te leiden van die van het 

overige onderwijspersoneel. Dat betekent 

dat de functiezwaarte is bepaald aan de 

hand van het fuwasysteem met zijn 18 

functieschalen. Belangrijke factoren in de 

beloningsmatrix zijn de omvang en com-

plexiteit van de organisatie. 

Resultaatsafhankelijke beloning
Een belangrijk sturingsinstrument voor een 

raad van toezicht kan resultaatsgerichte 

beloning zijn. De raad moet van te voren zo 

concreet mogelijk aangeven welke doelen de 

bestuurder moet bereiken. De ontwerp be-

loningsleidraad stelt voor deze resultaatsaf-

hankelijke beloning vooralsnog te beperken 

tot maximaal 15% van de vaste beloning. 

In het onderwijs komt resultaatsgerichte 

beloning nog nauwelijks voor. Uit recent 

onderzoek van McKinsey blijkt dat ruim 60% 

van de Nederlanders voorstander is van be-

loning naar prestatie. Het ligt voor de hand 

om hier bij de bestuurders een begin mee te 

maken. Vervolgens zou het ook dieper in de 

organisatie toegepast kunnen worden. Het 

zou wenselijk zijn dat ook het bekostigings-

systeem van de rijksoverheid hierop wordt 

afgestemd. Dan kan de indruk worden weg-

genomen dat resultaatsbeloning ten koste 

zou gaan van het voorzieningenniveau of de 

beloning van anderen.

Functiecontracten
De ontwerp beloningsleidraad besteedt ook 

aandacht aan het functiecontract. Functie-

contracten zijn tijdelijke contracten voor bij-

voorbeeld vier jaar. Na deze periode eindigt 

het dienstverband met de bestuurder. Reden 

om voor een functiecontract te kiezen, is 

dat bij verschillende ontwikkelingsfases 

verschillende types bestuurders horen. Door 

tijdelijke benoeming zit een organisatie niet 

aan een bepaald type bestuurder vast en 

kan afhankelijk van de ontwikkelingen een 

nieuwe match worden gezocht. 

Faciliteiten en onkostenvergoedingen
De ontwerp beloningsleidraad gaat ook in op 

de beschikbaarstelling van faciliteiten aan de 

bestuurder en op de onkostenvergoedingen. 

Dit is een onderwerp dat aandacht behoeft 

van de raad van toezicht en de bestuur-

der. De leidraad bevat hiervoor een aantal 

handvaten.

Pas toe of leg uit
Ten slotte: de beloningsleidraad is geen wet. 

Toch is het wenselijk dat de sector zich er 

zoveel mogelijk aan houdt om excessen en 

imagoschade te voorkomen. Afwijken kan, 

maar dan zou de raad van toezicht dit in het 

jaarverslag met redenen omkleed moeten 

toelichten. Dus: pas toe of leg uit, of in goed 

Engels: ‘comply or explain’ 

(Dit artikel is vanwege de beschikbare ruimte 

iets ingekort. De onverkorte versie van dit 

artikel treft u aan op www.vosabb.nl, link 

kernthema;s, Goed Onderwijsbestuur. red).

Beleidsnotitie governance, de stand van zaken

door: mr. drs. Klaas te Bos 

senior beleidsadviseur

Tel: 0348 - 405 227

ntebos@vosabb.nl
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Deregulering en groeiende ver-
antwoordelijkheid van de scholen 
maken de noodzaak van een slag-
vaardig bestuur steeds groter. 
Het Grotius College in Delft is een 
van de vele scholen in het land die 
zich daarom heroriënteren op hun 
bestuursvorm. VOS/ABB Consulting 
speelt in dit proces een belangrijke 
adviserende rol.
 

Rector Jan Edo Otten van het Grotius Col-

lege legt uit dat het directiestatuut al ruim 

tien jaar oud is. In die tijd is het van tijd tot 

tijd aangepast, wat ertoe heeft geleid dat 

het statuut te verbrokkeld is geworden. 

‘Het is een regeling die niet meer past bij 

de ontwikkelingen in de onderwijswereld. 

Deregulering en groeiende verantwoorde-

lijkheid vereisen een slagvaardig bestuur. 

Ik wil het daarom actualiseren. Gelukkig 

vindt de bestuurscommissie dat ook.’

De school nam de bestuursfi losofi e onder 

de loep. ‘Wat willen we nu eigenlijk? Een 

meemanagend bestuur, een meewerkend 

bestuur of een soort raad van toezicht, 

zoals in het bedrijfsleven. Dat laatste is 

misschien wat te zwaar voor een school 

met de omvang van de onze. Daarom 

spreek ik liever van een toezichthoudend 

bestuur. Dat versterkt de positie van de 

Huidige situatie vereist 
slagvaardig bestuur 

rector, wat nodig is om slagvaardig te kun-

nen opereren.’

Kritische analyse
‘Dan is er nog een aantal belangrijke vra-

gen. Waar let je op? Willen we een bestuur 

dat ook inhoudelijk meedenkt? En dan 

niet alleen een bestuur dat meedenkt over 

incidenten, maar ook over de vraag welk 

onderwijs we willen of hoe we omgaan 

met personeel.’ Een ander belangrijk punt 

dat Otten aanstipt is het bevoegd gezag. 

‘Wie is dat nou eigenlijk? De wethouder 

van onderwijs of de gemeenteraad? Hoe 

sterk moet de democratische controle 

straks zijn? Kortom, we moeten de hele 

keten kritisch analyseren en opnieuw 

inrichten.’

Inmiddels is de eerste oriëntatiedag over 

de mogelijke bestuurlijke veranderingen 

van het Grotius College achter de rug. 

Otten merkt dat iedereen die bij het 

proces betrokken is, actief en positief 

meedenkt. VOS/ABB Consulting speelt 

hierbij een belangrijke adviserende rol. De 

rector verwacht dat rond de jaarwisseling 

keuzes kunnen worden gemaakt en dat 

in het voorjaar van 2006 de vernieuwing 

van het bestuur, de bestuursfi losofi e, het 

toezichtskader en het directiestatuut een 

feit zijn. 

Lokaal maar onafhankelijk
Het profi el voor de nieuwe bestuurders is 

dat ze niet alleen deskundig moeten zijn, 

bijvoorbeeld in juridische zin of op het vlak 

van onderwijs of fi nanciën maar ook een 

sterke lokale binding moeten hebben. ‘De 

school is en blijft van de stad’. Tegelijker-

tijd moeten de kandidaten een onafhan-

kelijke positie hebben ten opzichte van de 

school. Het toekomstige bestuur van het 

Grotius College mag in het kader van de 

slagvaardigheid ook niet te groot worden, 

vindt Otten. ‘Ik denk aan ongeveer vijf 

personen.’

Grotius College in Delft aan de slag met code Goed Onderwijsbestuur

Jan Edo Otten: ‘Ik spreek liever van een toe-

zichthoudend bestuur’

Een belangrijk governance begin-
sel is het afl eggen van horizontale 
verantwoording door het bestuur. 
Het bestuur maakt aan belangheb-
benden van de school kenbaar wat 
zijn missie en doelstellingen zijn, in 
hoeverre deze worden gerealiseerd 
en op welke wijze de beschikbare 
middelen zijn ingezet. Tegelijkertijd 
houdt de horizontale verantwoording 
in dat het bestuur zich openstelt voor 
signalen van belanghebbenden en 
deze mee laat wegen bij het invul-
len en aanpassen van die missie en 
doelstellingen. 

Wie zijn de belanghebbenden van de 

school? Op de eerste plaatst de direct be-

trokkenen, zoals  het personeel, de ouders 

en de leerlingen. Daarnaast bepaalt iedere 

organisatie - afhankelijk van de aard van 

het onderwijs en de eigen maatschappelij-

ke omgeving - wie nog meer  van de groep 

belanghebbenden deel uitmaakt. De mede-

zeggenschapsraad (MR) is het orgaan waar 

de wederzijdse uitwisseling tussen perso-

neel, ouders en leerlingen enerzijds en het 

bestuur anderzijds plaatsvindt. De regering 

bereidt een nieuwe medezeggenschapswet 

voor. De Wet medezeggenschap scholen 

(WMS) zal de bestaande WMO 1992 ver-

vangen. Het streven is dat de nieuwe wet 

begin 2007 in werking treedt. 

Uitbreiding algemeen informatierecht
De nieuwe wet zal ook nadrukkelijk aan-

dacht besteden aan de governance-ont-

wikkeling en de positie van de MR als or-

gaan waaraan (mede) verantwoording door 

het bestuur wordt afgelegd. In dat verband 

zal de WMS het algemeen informatierecht 

van de MR verder uitbreiden. Zo zal het be-

voegd gezag de MR bijvoorbeeld  moeten 

informeren over de uitgangspunten die het 

bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening 

van zijn bevoegdheden. De MR informeert 

ook  over arbeidsvoorwaardelijke regelin-

gen en afspraken voor personeel en bezol-

digde bestuurders die niet voortvloeien uit 

een CAO.    

 

Medezeggenschap en Good Governance

Advies over bestuurlijke veranderingen: 

drs. Ron Bosman 

senior consultant

Tel: 0348 - 405 254

rbosman@vosabb.nl

76


