
Hoe is op dit moment de scheiding 
van bestuur en intern toezicht bij de 
verschillende bestuursvormen in het 
openbaar onderwijs geregeld? Is het 
mogelijk en zinvol het raad-van-toe-
zichtmodel bij die bestuursvormen in te 
voeren? En kunnen in het openbaar on-
derwijs bestuurlijke taken en bevoegd-
heden gedelegeerd worden aan een 
schoolleider? Deel 1 van het rapport 
van de commissie-Zoontjens behandelt 
deze drie vraagstukken. In onderstaand 
artikel gaan we op deze vragen in. 

De verschillende bestuursvormen in het 

openbaar onderwijs - met uitzondering van 

het openbaar lichaam op grond van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen - zijn door de 

commissie onder de loep genomen. Het ge-

noemde openbaar lichaam is door de com-

missie buiten beschouwing gelaten,  mede 

omdat deze bestuursvorm relatief weinig 

voorkomt en niet als populair te boek staat. 

Verder overweegt de commissie dat het doel 

van deze bestuursvorm - openbaar onderwijs 

van verschillende gemeenten instandhouden 

- inmiddels ook door de nieuwe bestuursvor-

men gerealiseerd kan worden.

Niet praktisch
De commissie concludeert dat bij de inte-

grale bestuursvorm op grond van de regels 

van het gemeenterecht al een sterke schei-

ding tussen bestuur (het college van b&w) 
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Advies van de commissie-Zoontjens: 

Prof. mr. P. Zoontjens, voorzitter van de gelijknamige commissie (foto Vincent van den Hoogen)



en intern toezicht (gemeenteraad) aanwezig 

is.  De introductie van een raad van toezicht 

bij de integrale bestuursvorm is volgens 

de commissie niet praktisch, verstoort de 

gemeenterechtelijke verhoudingen en levert 

geen voordelen op. De commissie adviseert 

dan ook af te zien van invoering van een raad 

van toezicht bij deze bestuursvorm.

Tot min of meer dezelfde conclusie komt de 

commissie bij de bestuurscommissie. De 

scheiding tussen bestuur (bestuurscommis-

sie) en intern toezicht (gemeenteraad) is hier 

weliswaar veel minder eenduidig, maar een 

raad van toezicht naast de gemeenteraad 

levert geen meerwaarde op, aldus de com-

missie. De oplossing zou veel meer gezocht 

moeten worden door de relatie tussen 

bestuurscommissie en gemeenteraad via 

afspraken op basis van uitgangspunten van 

degelijk bestuur nader vorm te geven. 

Toezichtregiem
Over de openbare rechtspersoon en de 

stichting openbaar onderwijs merkt de 

commissie op dat er extern toezicht is, dat 

uitgevoerd wordt door de gemeenteraad. De 

gemeenteraad benoemt bestuursleden, keurt 

de begroting en rekening goed etc.  Dit toe-

zicht is echter onvoldoende toegespitst op 

het toezicht dat uit oogpunt van governance 

wenselijk is, aldus de commissie. Gelet 

hierop is de commissie van mening, dat er bij 

deze bestuursvormen ruimte is voor een raad 

van toezicht die meerwaarde kan hebben.  

In dat geval zal de rol van de gemeenteraad 

terughoudender kunnen zijn. De commissie 

denkt daarbij aan het toezichtregiem zoals 

dat in de wet geregeld is voor het samenwer-

kingsbestuur. Zo zou de benoeming en het 

ontslag van bestuursleden bij de gemeen-

teraad weggehaald moeten worden en als 

bevoegdheid uitgeoefend kunnen worden 

door de raad van toezicht. De leden van de 

raad van toezicht zouden op hun beurt door 

de gemeenteraad moeten worden benoemd. 

Naar de opvatting van de commissie zouden 

ook de ouders in dit geheel een rol moeten 

spelen. De commissie oppert in de wet vast 

te leggen dat ouders een bindende voor-

dracht kunnen doen voor de benoeming 

van een deel van de leden van de raad van 

toezicht. Het bovenstaande geldt ook voor 

het samenwerkingsbestuur. De commissie is 

van mening dat de introductie van de raad 

van toezicht bij deze bestuursvorm zinvol kan 

zijn en ook simpel bij wet te regelen is.

Delegatie aan schoolleider
De Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

bepaalt dat delegatie van bestuurlijke be-

voegdheden aan ondergeschikten verboden 

is, tenzij een wet nadrukkelijk op dit begin-

sel een uitzondering maakt. De Awb is van 

toepassing op het openbaar onderwijs. In de 

onderwijswetten is niet bepaald dat delega-

tie van bestuurlijke bevoegdheden aan de 

schoolleider - formeel een ondergeschikte ten 

opzichte van het bevoegd gezag - is toege-

staan. Wel heeft het bevoegd gezag de vrij-

heid bestuurlijke taken en bevoegdheden aan 

de schoolleider te mandateren. Dat mandaat 

wordt vastgelegd in het managementstatuut.

Delegatie aan het management
De commissie-Zoontjens geeft aan dat er 

sprake is van een ontwikkeling, waarbij 

de professionele zelfstandigheid van de 

schoolleider is gegroeid en deze functio-

naris in toenemende mate materieel de rol 

uitoefent van bestuurder. In veel situaties 

is de traditionele ondergeschiktheidsver-

houding derhalve niet meer aanwezig. En 

juist deze ondergeschiktheidsverhouding 

vormt de motivering van het verbod om aan 

ondergeschikten te delegeren. De groei van 

de professionaliteit en zelfstandigheid van 

het management rechtvaardigt het, aldus 

de commissie, om in de onderwijswetten 

voor het primair en voortgezet onderwijs 

de mogelijkheid van delegatie aan het ma-

nagement expliciet toe te staan.

De commissie onderbouwt dat advies nog 

verder door erop te wijzen, dat naar haar 

mening delegatie van bestuurlijke bevoegd-

heden aan de schoolleider in het bijzonder 

onderwijs nu al mogelijk is. De commissie 

neemt daarbij afstand van de visie - met 

name uitgedragen door professor Mentink 

- dat ook voor bijzondere scholen een ver-

bod tot delegatie geldt. Nu delegatie voor 

het bijzonder onderwijs al mogelijk is, vindt 

de commissie-Zoontjens het juist op dit 

punt het openbaar onderwijs niet anders te 

behandelen dan het bijzonder onderwijs.

vervolg van pagina 1

door: mr. drs. Klaas te Bos

senior beleidsadivsieur VOS/ABB

tekst: Martin van den Bogaerdt

foto: Gerhard van Roon

Provincie Zuid-Holland na Ceteco-affaire over op auditcommissie

Auditcommissie goed voor transparantie

32

De minister van OCW zal het advies

van de commissie betrekken bij het opstel-

len van een wetvoorstel governance. Dit 

wetsvoorstel zal naar verwachting in de loop 

van de tweede helft van 2006 gereed zijn.   

Ook buiten het bedrijfsleven krijgen 
auditcommissies een prominente rol. 
Zo kent de overheid er steeds meer. 
Een voorbeeld is de provincie Zuid-
Holland. Jacques van Kempen is 
daar hoofd van de eenheid Audit en 
Advies. “Met de huidige governance-
structuur kunnen we voorkomen dat 
dingen misgaan.”
 

Van Kempen vertelt in het Provinciehuis 

bij het Haagse Malieveld dat de provincie 

Zuid-Holland sinds 2001 een afdeling Audit 

en Advies heeft. Deze eenheid heette toen 

nog Provincie Controller, maar deze naam 

vond men bij nader inzien te negatief. In 

2003 werd besloten de naam te veranderen 

in Audit en Advies.

Het was de Ceteco-affaire die het proces tot 

de vorming van deze afdeling in een stroom-

versnelling bracht. In 1999 bleek dat Zuid-

Holland 1,6 miljard gulden kasgeld gebruikte 

om te bankieren. Deze zaak kwam aan het 

licht toen bleek dat de provincie ook geld 

had  geleend aan het handelshuis Ceteco, 

dat later failliet werd verklaard. Hierdoor 

zag toenmalig commissaris van de koningin 

Joan Leemhuis-Stout zich genoodzaakt af 

te treden.

Van Kempen denkt dat een dergelijke affaire 

niet meer mogelijk is nu de provincie een 

auditcommissie heeft, die toeziet op de 

doelmatigheid en doeltreffendheid van de 

bedrijfsvoering. De commissie kan als zij dit 

nodig vindt aan de eenheid Audit en Advies 

opdracht geven om bepaalde kwesties te 

onderzoeken. “Het is een soort program-

maraad die kijkt of onderzoek naar  zaken 

wenselijk is”, aldus Van Kempen.

De auditcommissie is “behoorlijk zwaar 

opgetuigd”,  zoals Van Kempen het uitdrukt. 

Voorzitter is commissaris van de koningin 

Jan Franssen. De andere leden zijn de pro-



door: mr. drs. Klaas te Bos
senior beleidsadviseur VOS/ABB

vinciesecretaris Mariëtte Van Wierin-

gen-Wagenaar, de directeuren van alle 

directies, gedeputeerde Lennie Huizer, 

Jacques van Kempen zelf als secretaris 

en hoogleraar accountancy Aad Bac 

van de Universiteit van Tilburg. “Door 

deze samenstelling kan de auditcom-

missie zorgen voor een behoorlijke 

entree bij de directies. Onderwerpen 

kunnen moeilijk terzijde worden ge-

schoven”,  aldus Van Kempen.

Opmerkelijk is dat de auditcommis-

sie, op de Tilburgse professor na, uit 

mensen van de provincie zelf bestaat. 

Dit is geen ideale situatie, erkent Van 

Kempen, omdat in theorie belangenver-

strengeling niet kan worden uitgesloten. 

“Maar dat risico is er in de praktijk niet. 

Je mag van de leden verwachten dat 

ze volwassenen keuzes maken in het 

belang van de provincie. Er is gekozen 

voor mensen die weten hoe het er bin-

nen de provincie aan toe gaat. De audit-

commissie is een middel om belangrijke 

zaken in gezamenlijkheid op de agenda 

te zetten. Als ik terugkijk op de ruim drie 

jaar waarin Audit en Advies functioneert, 

durf ik te stellen dat deze opzet goed 

werkt. Maar ik erken het belang van een 

externe, anders loop je het gevaar te 

gaan navelstaren.” 

Wellicht zal de Zuid-Hollandse audit-

commissie in de toekomst meer externe 

leden krijgen. “De provincie is vertrokken 

vanuit een positie van verkokering. Nu 

de interne organisatie sterk is verbeterd, 

zou de commissie meer leden van buiten 

kunnen krijgen. Ik weet echter nog niet 

wanneer dit kan. Het belangrijkste op dit 

moment is dat we transparant zijn. Met 

de huidige governancestructuur kunnen 

we voorkomen dat dingen misgaan.”

In nummer 2 van het kernthema Good 

Governance (25 januari 2006) is aandacht 

besteed aan de scheiding van de functies 

van bestuur en intern toezicht. Beschreven 

is dat men die scheiding in het onderwijs 

op uiteenlopende wijzen vorm kan geven. 

Het raad-van-toezichtmodel en de optie 

van een algemeen bestuur plus (bezoldigd) 

dagelijks bestuur zijn daar voorbeelden 

van. Naast de vraag hoe die scheiding in 

de eigen organisatie als structuur handen 

en voeten te geven, is een discussiepunt 

hoe een interne toezichthouder het toezicht 

op het bestuur effectief kan uitoefenen. In 

elke structuur is dat een belangrijke vraag. 

Dat geldt zowel voor een raad van toezicht 

ten opzichte van het college van bestuur, 

als voor een toezichthoudend bestuur ten 

opzichte van een (bezoldigd) dagelijks 

bestuur, bestuursmanager of (algemeen) 

directeur. In dit artikel wordt de auditcom-

missie besproken als een van de mogelijke 

instrumenten om intern toezicht concreet 

vorm te geven.  

Intern toezicht op fi nancieel terrein
Het is van groot belang dat de bestuurder 

en de toezichthouder een duidelijk beeld 

hebben van ieders rol, taken en bevoegd-

heden. Over en weer moeten zij weten en 

onderschrijven wat besturen en toezicht 

houden is, waar het bestuur en toezicht 

zich op richten en hoe bestuur en toezicht 

houden worden uitgeoefend. 

Een van de terreinen waarop het interne 

toezicht zich richt, is het fi nanciële beleid 

en de fi nanciële positie van de onderwijs-

organisatie. Naar mate de autonomie van 

schoolbesturen toeneemt, nemen in begin-

sel ook fi nanciële risico’s toe. Daarmee 
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De auditcommissie
Versterking van de kwaliteit van het intern toezicht:

ter goedkeuring aan de raad van toezicht 

worden voorgelegd - denk onder meer aan 

de begroting en rekening - vooraf intensief 

kunnen bespreken en doorlichten. Met 

behulp van de hierdoor verkregen kennis 

en inzicht kan de auditcommissie de raad 

van toezicht optimaal adviseren. Zo kan de 

auditcommissie voorts de bespreking van 

de periodieke fi nanciële rapportages van 

het college van bestuur voorbereiden, toe-

zicht houden of gedane aanbevelingen van 

de accountant adequaat worden nageko-

men, accountantsrapportages toetsen etc. 

Kortom de auditcommissie functioneert in 

feite als een commissie van de raad van 

toezicht, die dankzij de specifi eke exper-

tise van de commissieleden en de extra 

investering van aandacht en tijd, de raad 

van toezicht ondersteunt bij zijn toezicht-

houdende taak.

Reglement auditcommissie
Het verdient aanbeveling - indien de raad 

van toezicht besluit een auditcommissie in 

te stellen - een reglement op te stellen, dat 

de samenstelling, taken en bevoegdheden 

van deze commissie regelt. Het reglement 

biedt de mogelijkheid spelregels af te 

spreken die goed aansluiten bij de eigen 

organisatie en cultuur.

Voor wat betreft de samenstelling van de 

auditcommissie kan men denken aan twee 

leden vanuit de raad van toezicht, met dien 

verstande dat in ieder geval één van beide 

leden over de vereiste specifi eke fi nanciële 

expertise beschikt. Bij het opstellen van 

een profi elschets van de raad van toezicht, 

en het werven en selecteren van leden van 

die raad kan hiermee rekening worden ge-

houden. Daarnaast kan de accountant als 

lid c.q. als adviserend lid deel uitmaken van 

de commissie. Desgevraagd zal een lid van 

het college van bestuur de bijeenkomsten 

van de auditcommissie bijwonen om de 

gewenste toelichting op cijfers, procedures, 

gemaakte keuzen etc. toe te lichten.

Punt van discussie is of in het reglement van 

de auditcommissie bepaald moet worden 

of de voorzitter van de raad van toezicht 

géén lid van deze commissie kan zijn. Soms 

wordt bepleit juist expliciet te regelen dat de 

voorzitter van de raad van toezicht tevens 

voorzitter van de auditcommissie is. Dit om 

het belang en gezag van de auditcommis-

sie te onderstrepen en vanwege het feit dat 

de voorzitter - met name door zijn periodiek 

contact met het college van bestuur - ge-

middeld meer kennis dan de andere leden 

van de raad van toezicht  bezit over het 

reilen en zeilen van de organisatie. Ande-

ren stellen zich op het standpunt dat - uit 

oogpunt van transparantie en de gewenste 

onafhankelijke rol en positie van de audit-

commissie - het verstandig is beide functies 

juist te scheiden.   

Hiervoor is de auditcommissie genoemd als 

hulpmiddel om de kwaliteit van het interne 

toezicht te versterken in het raad-van-toe-

zichtmodel. Ook bij andere bestuurlijke 

structuren kan men echter overwegen een 

dergelijke commissie in te stellen. Denk 

bijvoorbeeld aan de vorm, waarbij men 

gekozen heeft voor een algemeen bestuur 

en een (bezoldigd) dagelijks bestuur. Het 

algemeen bestuur dat bestuurlijke taken 

en bevoegdheden heeft gedelegeerd aan 

het (bezoldigde) dagelijks bestuur, kan als 

toezichthoudend bestuur ook de behoefte 

hebben zich te laten ondersteunen door een 

auditcommissie. Maar ook een bestuur dat 

op hoofdlijnen bestuurt en een substantieel 

deel van zijn bevoegdheden aan het (boven-

schools) management heeft gemandateerd, 

kan overwegen gebruik te maken van het 

instrument auditcommissie.  

groeit ook het belang om de fi nanciën 

goed op orde te hebben en te houden. Dit 

om de kwaliteit en de continuïteit van het 

onderwijs te kunnen waarborgen. In de 

ontwerpcode Goed Onderwijsbestuur van 

VOS/ABB zijn bepalingen opgenomen, die 

als aanknopingspunten dienst doen om 

adequaat en onafhankelijk toezicht op het 

fi nanciële beleid en de fi nanciële positie te 

kunnen uitoefenen. Enkele voorbeelden, 

toegespitst op het raad-van-toezichtmodel: 

•  begroting en rekening moeten worden 

goedgekeurd door de raad van toezicht;

•  de raad van toezicht wijst de accountant 

aan;

•  de raad van toezicht bepaalt over welke 

informatie zij moet kunnen beschikken 

om het (fi nanciële) toezicht te kunnen 

uitoefenen;

•  het college van bestuur is gehouden een 

beleid vast te stellen ten aanzien van het 

risico-management, geldbeheer, fi nancie-

ring en belegging en verantwoordt een en 

ander in het jaarverslag. Dit jaarverslag 

behoeft de goedkeuring van de raad van 

toezicht.

De genoemde elementen vormen met 

elkaar weliswaar een belangrijk raamwerk, 

maar resulteren niet vanzelfsprekend in 

adequaat toezicht. De instelling van een 

auditcommissie kan een instrument zijn om 

de kwaliteit van het toezicht met betrekking 

tot het fi nanciële domein te versterken.

Instelling auditcommissie
De auditcommissie wordt ingesteld door 

de raad van toezicht. Doel van deze 

commissie is om de raad van toezicht te 

ondersteunen bij het uitvoeren van zijn 

controlerende en toezichthoudende taken. 

Zo zal de auditcommissie de fi nanciële 

stukken, die door het college van bestuur 



Alex Brobbel is algemeen directeur 
van de Stichting Wijzer. Dit bestuur 
voor het openbaar primair onder-
wijs in de gemeenten Vlaardingen en 
Maassluis is een geslaagd voorbeeld 
van verzelfstandiging in combinatie 
met schaalvergroting. Ron Bosman 
van VOS/ABB Consulting trad op als 
begeleider.

Het is al meer dan tien jaar geleden dat het 

openbaar primair onderwijs in de gemeente 

Vlaardingen een bestuurscommissie kreeg. 

“Wij waren volgens mij een van de eerste 

bestuurscommissies in het land. De toenma-

lige D66-wethouder Ton van der Steen wilde 

het openbaar onderwijs al op afstand van de 

gemeente zetten. Van de zeven mensen die 

deel uitmaakten van de bestuurscommis-

sie, zullen de laatste vier dit jaar aftreden”, 

zo legt Brobbel uit in zijn recent betrokken 

kantoor naast de historische Vlaardingse 

haringhaven.

Bruidsschat
De doelstelling, verdere verzelfstandiging, 

werd offi cieel op 1 augustus vorig jaar 

bereikt. Het was dus een langdurig proces. 

Het kost altijd veel tijd om op een nauw-

keurige wijze alle kwesties die met geld 

te maken hebben, goed af te wikkelen. 

Brobbel legt nadruk op het belang om de 

bruidsschat goed te regelen. “Je moet goed 

kijken naar je eigen fi nanciële positie, goed 

Groter groeien en op eigen benen staan

Stichting Wijzer in Vlaardingen en Maassluis 
combineert verzelfstandiging met schaalvergroting

begroten en kunnen aantonen wat je nodig 

hebt. Dit is de voorwaarde om te kunnen 

ontvlechten.” Een complicerende factor 

in Vlaardingen was dat het proces van 

verzelfstandiging gepaard ging met schaal-

vergroting. Op verzoek van de naburige 

gemeente Maassluis, waar een eerdere po-

ging tot verzelfstandiging was stukgelopen 

op de boedelscheiding, werd het bestuur 

van het openbaar primair onderwijs in die 

plaats bij de verzelfstandiging in Vlaardin-

gen betrokken. Nu het proces is afgerond, 

heeft de Stichting Wijzer in Maassluis 

twee grote openbare basisscholen met in 

totaal 700 leerlingen. In Vlaardingen vallen 

elf scholen voor basisonderwijs, speciaal 

onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs 

met in totaal ongeveer 2000 leerlingen 

onder de nieuwe stichting. 

Volgens Brobbel is dit een mooie omvang. 

“Je moet een beetje bij de menselijke maat 

blijven, anders is het wellicht niet meer te 

besturen. Op deze schaal kent iedereen 

nog de algemeen directeur.” Om de onder-

linge betrokkenheid te versterken, maakte 

de stichting spoedig na de oprichting een 

boottocht tussen de twee gemeenten. In 

mei organiseerde de stichting de zoge-

noemde Wijzerdag, waarop al het personeel 

van het openbaar primair onderwijs in Vlaar-

dingen en Maassluis elkaar kon ontmoeten.

Code Goed Onderwijsbestuur 
De algemeen directeur vertelt dat zijn 

stichting voor de verantwoording naar de 

buitenwereld toe dankbaar gebruik heeft 

gemaakt van de code Goed Onderwijsbe-

stuur van VOS/ABB. “We hebben dat met 

Ron Bosman opgepakt. De code was voor 

ons een prima leidraad  om te bepalen 

hoe wij moeten omgaan met onze klanten 

en met onze omgeving.” Een ander punt 

waar Brobbel tevreden op terugkijkt, is de 

begeleiding bij het bepalen van de bestuurs-

fi losofi e. “We deden dat met het manage-

mentteam en de bestuursleden op basis van 

stellingen waar we op konden reageren. Het 

resultaat is dat we nu een bestuur zijn dat 

op afstand blijft. Wij leggen de mandaten zo 

laag mogelijk. Het bestuur gaat alleen over 

zaken die bovenschools fi nanciële conse-

quenties hebben, zoals het meerjarenplan, 

de begroting en het formatieplan.” 

tekst: Martin van den Bogaerdt

foto: Jan van der Meijde Alex Brobbel: ‘Bruidschat goed regelen’

Informatie: drs. Ron Bosman, 
senior consultant 
VOS/ABB Consulting
Tel. 0348 – 405 254
e-mail rbosman@vosabb.nl
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Literatuur en links Good Governance

Hieronder treft u een aantal interessante verwij-

zingen aan naar literatuur en links naar publi-

caties over Good Governance op de website.

Auditcommissies, Toezicht op basis van feiten, 

Jaap van Manen en Vincent van der Reijden, 

17 mei 2004, ISBN 90-52614-80-6. 

Centrale vraag in dit boek is op welke wijze 

een capabele en toegewijde auditcommissie, 

met volledige steun van het management, de 

geloofwaardigheid van de ondernemingscom-

municatie kan versterken en bijdragen aan de 

bevordering van effectieve interne beheersing.

Controle is goed, vertrouwen nog beter, 

Over bestuurders en corporate governance, 

Kees Cools, 2005.

Corporate Governance gaat over macht. 

Macht is noodzakelijk en productief, maar 

macht moet ook worden gecontroleerd, 

telkens weer. Ook na de fi nanciële schandalen 

van de afgelopen jaren kwamen er nieuwe wet-

ten en codes die de relatie tussen bestuurder, 

commissarissen en aandeelhouders proberen 

te regelen en die eisen stellen aan verantwoor-

ding, transparantie en risicobeheersing. Maar 

zijn die wetten en regels wel effectief en wat 

zijn hun bijeffecten?

Governance & Audit bij de Rijksoverheid, voor 

jaar 2005, Ontwikkelingen in de private sector: 

what’s in it for you?, www.pwc.com / zoek op: 

Governance / Governance & Audit bij de Rijks-

overheid / download. 

Ontwikkelingen in de private sector hebben in 

veel opzichten hun weerslag op het publieke 

domein. Gezien de vele kruisverbanden tussen 

deze sectoren heeft PricewaterhouseCoopers 

in het voorjaar van 2005 een aantal bijeenkom-

sten georganiseerd op het gebied van interne 

beheersing, verantwoording, controle en 

toezicht in de private sector. Vanuit de optiek 

van de private sector, met een doorkijk naar 

de publieke sector, zijn verschillende relevante 

onderwerpen en ontwikkelingen besproken, 

zoals de toegenomen regelgeving, het beter 

beheersen van organisaties en meer aandacht 

voor het afl eggen van verantwoording en con-

trole hierop.

Bestuur & management in het voortgezet 

onderwijs deel 2, 2006 ISISQ5 Utrecht, 

ISBN 90-77543-11-2. 

In deze brochure wordt aandacht besteed aan 

de veranderingen van de rollen van bestuur en 

management, alsmede aan de steeds belang-

rijker wordende interne en externe verantwoor-

ding. Thema’s worden kort beschreven en door 

middel van interessante praktijkbeschrijvingen 

worden de thema’s verder belicht.

Informatie: Janine Eshuis, senior beleids-

medewerker, tel. 0348 405267, e-mail: 

jeshuis@vosabb.nl



Beleidsnotitie governance, de stand van zaken (3)  

Wetsvoorstel Governance in najaar gereed

door: Bart Wever, 

senior consultant 

VOS/ABB consulting

door: mr. drs. Klaas te Bos
senior beleidsadviseur VOS/ABB
Foto: Gerhard van Roon

Minister Van der Hoeven: ‘Voortgangs-
rapportage nog voor het zomerreces’.
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Het uitgestelde overleg met de 
Tweede Kamer over de ‘Beleidsno-
titie governance’ van juli 2005 heeft 
inmiddels plaatsgevonden. Vóór het 
zomerreces van 2006 zal de minister 
een voortgangsrapportage aan de 
Kamer toesturen, waarin zij aangeeft 
hoe de stand van zaken is van de 
ontwikkeling van plannen op het ter-
rein van governance. In de loop van 
het najaar 2006 verwacht de minis-
ter een wetvoorstel hiervoor gereed 
te hebben.

De op basis van de ‘Beleidsnotitie governan-

ce’ ingestelde commissie, die de positie van 

het openbaar onderwijs nader beschouwt, 

vordert gestaag met de uitvoering van haar 

opdracht. Deze commissie-Zoontjens heeft 

begin april 2006 het eerste deel van haar 

onderzoek naar de mogelijke toepassing van 

governancebeginselen in het openbaar on-

derwijs afgerond. Deel 2 zal naar verwachting 

eind mei 2006 gereed zijn.

Overleg met de Tweede Kamer
Centraal thema in het overleg tussen de 

minister en de Tweede Kamer vormde de 

vrees bij vele volksvertegenwoordigers, dat 

er een verplaatsing van bevoegdheden van 

de Hoftoren naar schoolbesturen plaatsvindt, 

zonder dat dit leidt tot een vermindering 

van bureaucratie, regels en managers. De 

noodzaak om de besturingsfi losofi e in het 

onderwijs te herijken, wordt door de Kamer 

weliswaar onderschreven. Echter of de plan-

nen soelaas zullen bieden, acht de Kamer 

ongewis nu veel zaken uit de beleidsnotitie 

nog niet uitgewerkt of ingevuld zijn. Verschil-

lende fracties bepleitten  de traditioneel 

hierarchische verhouding tussen ouders, 

leerlingen, docenten en schoolbesturen 

evenwichtiger te maken door ouders en 

professionals meer invloed te geven. Van ver-

schillende kanten kondigden parlementariërs 

aan bij de behandeling van de Wet medezeg-

genschap op scholen (WMS) via amende-

menten de positie van ouders en personeel 

te willen versterken.

Het debat werd sterk beheerst door een (aan 

de vooravond van het debat) verschenen 

artikel in de Volkskrant van minister Maria 

van der Hoeven en staatssecretaris Mark 

Rutte. Daarin spraken zij zich positief uit over 

het advies van de Onderwijsraad om een 

fusietoets in te voeren. Dit om monopolievor-

ming in het onderwijs tegen te gaan. Behou-

dens een enkele fractie, die hechtte aan de 

schoolbestuurlijke autonomie op dit punt, gaf 

een meerderheid van de Kamer te kennen de 

bewindslieden op dit punt te willen volgen. 

De bewindslieden kondigden aan het idee 

van de fusietoets, die zowel op instellingen-

fusies als bestuurlijke fusies betrekking zou 

moeten hebben, nader uit te werken. Omdat 

de Tweede Kamer aangaf veel zaken nog 

onduidelijk te vinden, zegde de minister toe 

om nog vóór het zomerreces 2006 met een 

voortgangsrapportage te komen. Daarin zal 

de minister haar visie over een aantal onder-

werpen en de planning van te nemen stap-

pen nader in beeld brengen. Voorts werkt zij 

aan een wetsvoorstel governance dat in de 

loop van het najaar gereed moet zijn. Voor 

wat betreft de verschillende codes goed 

onderwijsbestuur die worden ontwikkeld dan 

wel al worden toegepast, stelde de minister 

dat over twee jaar een onderzoek zou moe-

ten worden ingesteld naar de harmonisering 

van die codes.        

Onderzoek openbaar onderwijs  
De commissie-Zoontjens heeft haar op-

dracht in twee stukken geknipt. In het eerste 

deel van het onderzoek richt de commissie 

zich op de vraag of  in het openbaar onder-

wijs bestuurlijke taken en bevoegdheden aan 

schoolleiders kunnen worden gedelegeerd 

en op welke wijze bij het openbaar onderwijs 

de scheiding van bestuur en intern toezicht 

geregeld kan worden. Centraal daarbij staat 

de vraag of  en hoe een raad-van-toezicht-

model  te realiseren is. Begin april 2006 heeft 

de commissie het eerste deel van het advies 

vastgesteld. In de tweede helft van mei 2006 

heeft de minister het advies van de com-

missie naar de Tweede Kamer gezonden. 

De minister zal dit advies mede als input ge-

bruiken voor het opstellen van het hierboven 

genoemde wetsvoorstel governance. Elders 

in deze uitgave wordt op de inhoud van het 

advies nader ingegaan.

Deel 2 van het advies bespreekt de mogelijk-

heden om in de toekomst wet- en regelge-

ving tussen het verzelfstandigd openbaar 

onderwijs en het bijzonder onderwijs zoveel 

mogelijk te harmoniseren.  

Resultaatsafhankelijk belonen van 
het topmanagement: een goed idee?

door: Bart Wever, 

senior consultant 

VOS/ABB consulting

Resultaatsafhankelijke beloning is 
geen automatisme: allereerst moeten 
de raad van toezicht en de bestuurder 
hierover afspraken willen maken en in 
de tweede plaats moet de bestuurder 
de afgesproken resultaten hebben 
gerealiseerd voordat de bonus kan 
worden geïncasseerd. In deze bijdrage 
gaan we in op de vraag waarom de 
raad van toezicht en de bestuurder 
deze afspraken zouden willen maken. 
Met andere woorden: is het resultaats-
afhankelijk belonen van de bestuurder 
wel zo’n goed idee?

Voordat we verder op deze vraag van het 

resultaatsafhankelijk belonen van de top in 

het voortgezet onderwijs ingaan kijken we 

eerst naar de praktijk in andere sectoren. Uit 

het nationaal beloningsonderzoek uit 2005 

van de Human Capital Group blijkt dat ruim 

60% van het topmanagement (directieleden) 

een variabele beloning ontvangt. De gemid-

delde bonus is 16% van het loon. Ook bij 

het hoger management, het middenkader en 

de uitvoerende medewerkers rukt de bonus 

op. Tussen 2003 en 2005 is het percentage 

uitvoerende medewerkers dat variabele 

beloning ontvangt van 15 naar 45 gestegen. 

De gemiddelde bonus bedraagt hier 6%. 

De groei van variabele beloning heeft alles 

te maken met de gematigde stijging van de 

cao-lonen in de afgelopen jaren. De werk-

gevers die hun mensen willen vasthouden, 

kiezen nu voor variabel loon.

Checks and balances
Resultaatsafhankelijke beloning is een van 

de middelen voor de raad van toezicht om 

sturing te geven aan het handelen van het 

college van bestuur. In alle statuten waarin 

het raad van toezichtmodel is verankerd 

is opgenomen dat de raad van toezicht 

de beloning van het college van bestuur 

vaststelt. Dat kan worden gelezen als een 

waarborg tegen zelfverrijking door het col-

lege van bestuur. Dat is de negatieve lezing. 

Een andere lezing van deze bepaling is dat 

de raad van toezicht via de beloning sturing 

kan geven aan het college van bestuur. 

In de beloningsleidraad voor bestuurders 

in het voortgezet onderwijs is de moge-

lijkheid van resultaatsafhankelijk belonen 

opgenomen. Deze resultaatsafhanke-

lijke beloning kan oplopen tot maximaal 

15% van het bruto jaarsalaris. Voor 

bestuurders met een functiecontract voor 

bepaalde duur is de maximale bonus op 

25% gesteld. 

Dan heeft beloning het karakter van een 

sturingsinstrument. Deze laatste lezing past 

heel goed in het stelsel van ‘checks and ba-

lances’  tussen raad van toezicht en college 

van bestuur. Resultaatsafhankelijke beloning 

geeft sturing aan het handelen van het col-

lege van bestuur, zonder dat dit ingrijpt in 

het bestuurlijke domein van het college van 

bestuur. Zonder toepassing van het belo-

ningsinstrument heeft de raad van toezicht 

in ultieme zin de keuze tussen het al dan 

niet handhaven van het college van bestuur. 

Een tussenweg om op een genuanceerde 



Code en beloningsleidraad geven volop gespreksstof

Nuttige discussiebijeenkomsten met toezichthouders en bestuurders
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Een aantal toezichthouders en 
bestuurders uit het voortgezet on-
derwijs kwam eind maart bij elkaar 
om te praten over de code Goed 
Onderwijsbestuur en de ontwerpbe-
loningsleidraad voor bestuurders in 
het voortgezet onderwijs. De deelne-
mers waren door VOS/ABB uitgeno-
digd om te reageren op deze docu-
menten en de ontwikkelingsrichting 
die daarin is gekozen. De reacties na 
afl oop waren zeer positief. 

Niet alleen vond men het nuttig om te 

reageren op voorstellen, maar vooral ook 

om met elkaar van gedachten te wisselen 

over de praktijk van toezichthoudende 

besturen en raden van toezicht. Hiermee 

is het startschot gegeven voor een serie 

bijeenkomsten die VOS/ABB de komende 

periode gaat organiseren voor deze 

doelgroep. Een korte schets van de eerste 

bijeenkomsten.

De code Goed Onderwijsbestuur
De toezichthouders vinden de code een 

goed instrument om het eigen functio-

neren te toetsten, om je te spiegelen en 

tot afspraken te komen voor de eigen, 

lokale situatie. De sector moet volwassen 

worden; zich meer professionaliseren. 

Een van de deelnemers noemde de code 

‘een moreel gedachtegoed om het verkeer 

goed te regelen en transformatie mo-

gelijk te maken, zodat scholen de juiste 

bestuurders en toezichthouders krijgen’. 

De proactieve procesvorm die is gekozen 

werd door iedereen ondersteund. Het 

alternatief zou zijn dat de overheid bij wet 

zaken moet gaan opleggen. De sector 

heeft nu zelf de kans én de uitdaging om 

te laten zien dat de maatschappelijke 

opdracht op een verantwoorde wijze  

wordt uitgevoerd. Op die manier kan 

maatschappelijke verantwoording een deel 

van het verticale toezicht in de toekomst 

vervangen.Er zijn nog verder aanbevelingen 

gedaan voor het profi el van toezichthouders. 

Men vindt representatie van bijvoorbeeld het 

bedrijfsleven en de wetenschap belangrijk. 

Datzelfde geldt voor de culturele sociale 

verscheidenheid in een bepaalde lokale 

gemeenschap. De code zou daar meer aan 

kunnen refereren.

Ontwerp beloningsleidraad 
De toezichthouders onderschrijven de geko-

zen insteek en uitgangpunten. Het ontwerp 

gaat nu nog vooral over het salaris, maar zou 

uiteindelijk een handreiking moeten zijn voor 

een totaal pakket arbeidsvoorwaarden voor 

bestuurders, inclusief beloning. Het moet 

geen optelsom worden van cao-rechten 

en extra beloning omdat iemand bestuur-

der en geen directeur meer is. Het pakket 

moet zijn afgestemd op de opdracht van 

de bestuurder. Permanente beschikbaar-

heid voor de organisatie en het werken met 

functiecontracten vertaalt zich dan in de 

beloning. In een van de gesprekken is vooral 

gediscussieerd over de wenselijkheid van 

variabele beloning. Sommige deelnemers 

opperden al ideeën voor het variabel maken 

van de eindejaarsuitkering; anderen leek het 

onmogelijk om voor deze sector meetbare en 

voor de bestuurder beïnvloedbare resultaten 

te benoemen. Toch vindt bijna iedereen dat, 

ook als er geen sprake is van variabel loon, 

met de bestuurder concrete resultaatafspra-

ken gemaakt moeten worden. Er moeten 

kritische succesfactoren te benoemen zijn 

waarop de raad van toezicht dan ook kan 

sturen. Voor de komende tijd is dit een on-

derwerp voor verdere studie en discussie.

Voor de beloningsleidraad deden de 

deelnemers ook nog wat aanbevelingen, 

bijvoorbeeld voor het stimuleren van ne-

venwerkzaamheden van een bestuurder.

wijze consequenties te verbinden aan matig 

of juist zeer goed functioneren van het col-

lege van bestuur is er niet. Behalve wanneer 

resultaatsafhankelijke beloning wordt ingezet. 

Meetbaar
Resultaatsafhankelijke beloning vereist hel-

dere en meetbare doelstellingen. De start van 

resultaatsafhankelijke beloning ligt dan ook 

altijd bij een discussie van raad van toezicht 

en college van bestuur over de wezenlijke 

resultaten van de organisatie. Als helder is 

wat de focus van de organisatie moet zijn, is 

de volgende stap om te bepalen  hoe dit in 

ijkpunten kan worden vertaald en hoe deze 

meetbaar gemaakt kunnen worden. Meten 

kan op verschillende manieren. Sommige 

resultaten kunnen in harde getallen worden 

vertaald. Voorbeelden daarvan zijn: 

•  het onderwijsrendement in de vorm van 

doorstroomcijfers, gediplomeerde en onge-

diplomeerde uitstroom, eindexamencijfers;

•  personeelsrendement in de vorm van in- en 

uitstroomcijfers, ziekteverzuim, verhouding 

bevoegd/onbevoegd, behaalde kwalifi ca-

ties, mate van personeelstevredenheid;

•  fi nanciële cijfers in de vorm van solvabiliteit, 

rendement, liquiditeit;

•  organisatierendement in de vorm van 

lesuitval, contactmomenten met leerlingen, 

verhouding overhead t.o.v. contacturen. 

Dat bevordert dat het voortgezet onderwijs 

via de bestuurders kennis en ervaring uit 

andere maatschappelijke organisaties gaat 

gebruiken. Verder zou de culturele en soci-

ale omgeving van de onderwijsorganisatie, 

net als diversiteit in onderwijsaanbod,  een 

onderscheidend element kunnen zijn in de 

beloning van bestuurders 

Hoe verder? 
Met de reacties uit de ledencommissie, de 

regiobijeenkomsten en de gesprekken met 

toezichthouders en bestuurder gaat VOS/

ABB de code en de beloningsleidraad verder 

ontwikkelen. Ook voor het primair onderwijs 

is een ontwerp gereed. Op dit moment wordt 

een beloningsleidraad voor toezichthouders 

ontwikkeld. Uiteindelijk wil VOS/ABB raden 

van toezicht voorzien van een goed gevulde 

gereedschapskist bij de uitvoering van hun 

taak. VOS/ABB neemt het initiatief om twee 

à drie keer per jaar toezichthouders bijeen 

te brengen om ervaringen uit te wisselen en 

de eigen toezichtpraktijk te toetsen aan de 

ervaringen en inzichten van anderen. Sug-

gesties voor de organisatie en de gesprek-

thema’s zijn van harte welkom!

(www.goedonderwijs bestuur@vosabb.nl)

Voor meer informatie: Silvia Schouten,

senior beleidsadviseur VOS/ABB, 

telefoon 0348 – 405 255, 

e-mail sschouten@vosabb.nl

Lastiger wordt het om het pedagogische 

klimaat, de bijdrage van de school aan de 

persoonlijke vorming van leerlingen het 

plezier in leren of de bijdrage aan de lokale 

samenleving te meten. Dit zijn ook belangrijke 

elementen van het onderwijsresultaat van de 

school. Hier kunnen leerling- en ouderenquê-

tes een rol spelen of het volgen van het suc-

ces van de leerlingen in het vervolgonderwijs. 

Ook de inspectie doet hier uitspraken over.

Doordachte lijst
Het gesprek van raad van toezicht en 

college van bestuur moet leiden tot een 

overzichtelijk lijstje van criteria en meetme-

thoden die zicht geven op het resultaat van 

het onderwijs. Dat is lastig, maar niet onmo-

gelijk. Essentieel is dat het een doordachte 

lijst is met de kritieke prestatie-indicatoren. 

Aan elke indicator kan een waarde worden 

gehangen die het relatieve belang van die 

indicator weergeeft.

De vraag kan worden gesteld of het 

noodzakelijk is om aan een methodiek van 

resultaatsmeting ook een systeem van 

resultaatsafhankelijke beloning te koppelen. 

Het antwoord is dat dit niet noodzakelijk is, 

maar dat het koppelen van een belonings-

prikkel aan de resultaatsindicatoren een 

belangrijke signaalwaarde heeft binnen de 

Bron: rapport 21minuten.nl

organisatie. De toezichthouder geeft een 

onmiskenbaar signaal af wat in welke mate 

belangrijk wordt gevonden en materialiseert 

dit door er een beloning aan te hangen. Dat 

dwingt ook om na een verstreken periode 

zorgvuldig vast te stellen of de beoogde re-

sultaten daadwerkelijk zijn behaald. Het zijn 

daarmee geen obligate beleidsuitspraken, 

maar echte beoordelingscriteria, waarvan de 

evaluatie onontkoombaar is. Bovendien is 

het mooi meegenomen dat het college van 

bestuur er een persoonlijk belang bij krijgt 

dat de beoogde resultaten ook daadwerke-

lijk worden gerealiseerd. 

Cascademodel
Het is belangrijk dat de prestatiecriteria ook 

binnen de organisatie gaan leven. Het is een 

belang van het college van bestuur om bin-

nen de organisatie draagvlak te verwerven 

voor de resultaatsindicatoren. Een logische 

volgende stap zou zijn om via het cascade-

model resultaatsafhankelijke beloning ook 

verder in de organisatie te introduceren. 

Bestaat daar draagvlak voor? Uit het vorig 

jaar gehouden onderzoek onder 150.000 

Nederlanders (21minuten.nl) blijkt dat er  

brede steun is voor loon naar prestatie. 

Hoe staat het met de bestuurders in de an-

dere onderwijssectoren? Ten aanzien van de 

bve-sector beschikken we over de resultaten 

van het beloningsonderzoek 2004 van Ernst 

en Young. Daaruit blijkt dat 10% van de col-

leges van bestuur een resultaatsafhankelijke 

individuele bonus ontvangt van gemiddeld 

€ 10.900. Of de andere 90% van de col-

leges van bestuur geen resultaatsafhankeli-

jke bonus ontvangen, omdat dit niet in het 

arbeidsvoorwaardenpakket is opgenomen of 

omdat de vereiste resultaten niet zijn behaald, 

vermeldt het onderzoek niet. 
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Aankondiging 
congres VTOI
De Vereniging van Toezichthouders in 

Onderwijs Instellingen organiseert op 

22 juni 2006 de Dag van het Toezicht in 

de Jaarbeurs te Utrecht. 

In 2006 heeft dit jaarlijks terugkerende 

congres als thema de ‘Kwaliteit van 

toezichtkaders’ en duurt van 09.30 

tot 16.30 uur.

Meer informatie opvragen of aanmelden 

kan bij mevrouw A. Boland (079-3638104) 

of via de website www.vtoi.nl


