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Meer dan alleen een extra taak 

Minister Maria van der Hoeven merkt 
de horizontale of maatschappelijke 
verantwoording als een belangrijk 
governancebeginsel aan. Kortweg 
gezegd houdt die maatschappelijke 
verantwoording in dat de school met 
belanghebbenden afstemt wat zij gaat 
doen en aan diezelfde belanghebben-
den verantwoording afl egt over wat zij 
heeft gedaan. Als de school een pas-
sende opzet van die maatschappelijke 
verantwoording uitgewerkt heeft en in 
praktijk brengt, kan naar de mening 
van de minister het verticaal toezicht 
(toezicht vanuit de inspectie) minder 
intensief zijn. In dit artikel staan we 
stil bij enkele belangrijke aspecten. 

 Scholen dienen zelf te bepalen hoe zij de 

maatschappelijke verantwoording inhoud 

en vorm willen geven. De wetgever zal 

daarvoor geen blauwdruk vaststellen, maar 

naar verwachting volstaan met een alge-

mene opdracht aan het bevoegd gezag om 

binnen de eigen organisatie de maatschap-

pelijke verantwoording handen en voeten te 

geven. Die opdracht maakt dan als element 

deel uit van de plicht om zorg te dragen 

voor een goed bestuurde school.

Scholen zijn zich bewust van hun taak 

zich te verantwoorden. Onderwijs is een 

belangrijke publieke functie en er is veel 

overheidsgeld mee gemoeid. De school kan 

zich niet isoleren van ontwikkelingen in de
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Voortgangsrapportage good governance
Minister Maria van der Hoeven heeft op 28 

juni 2006 een uitgebreide brief aan de Tweede 

Kamer gestuurd, waarin zij verslag doet van 

de voortgang van het project ‘Good gover-

nance in het onderwijs’. In deze brief, die te 

vinden is onder de rubriek ‘Actueel’ van de 

website van het departement (www.ocw.nl), 

schetst zij de doelstelling van het project en 

geeft zij een samenhangend overzicht van 

lopende activiteiten, die deel uitmaken van en 

passen binnen het project ‘Good governance’. 

Een interessant en goed leesbaar stuk. In een 

tweetal bijlagen zijn per onderwijssector de 

belangrijkste thema’s nader uitgewerkt en is 

aangegeven welke zaken de minister nog bin-

nen haar ambtstermijn tot stand wil brengen. 

De rapportage is echter vóór de val van het 

kabinet-Balkenende opgesteld. De vervroegde 

verkiezingen en de vorming van een nieuw 

kabinet zullen ongetwijfeld invloed hebben op 

de uitvoering van het beoogde programma. 

Daargelaten of een nieuw kabinet alle beleids-

voornemens overneemt, zal in ieder geval in 

de uitvoering een vertraging optreden.

Wetsontwerp governance
Zoals eerder in deze rubriek is aangekondigd, 

is vóór het eind van dit jaar de indiening van 

een wetsontwerp governance bij de Tweede 

Kamer voorzien. Eind augustus jl. is een 

ambtelijk concept van het wetsvoorstel met de 

verschillende onderwijsorganisaties bespro-

ken. In dit concept is onder meer de moge-

lijkheid van het delegeren van bestuurlijke 

taken en bevoegdheden aan de schoolleider 

opgenomen en zijn ook de aanbevelingen van 

de commissie-Zoontjens over de invoering 

van het raad van toezichtmodel in het open-

baar overgenomen. Voor wat betreft een code 

‘Goed onderwijsbestuur’ lijkt de minister de 

eerder aangekondigde lijn te willen volgen 

het aan de sector zelf over te laten een code 

‘Goed onderwijsbestuur’ vast te stellen. Met 

die kanttekening dat - in het geval de sector 

die handschoen niet oppakt - de minister bij 

ministeriële regeling zelf een code kan voor-

schrijven. Het wetsvoorstel bevat bovendien 

een zorgplicht voor goed onderwijs en goed 

bestuur. Het regelt de governancebeginselen 

inzake de scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht en horizontale verantwoording. Ook 

formuleert de wet de bevoegdheid van de 

minister om bij ernstige tekortkomingen in het 

bestuur aanwijzingen te geven en zonodig de 

bekostiging te beëindigen. De minister zet de 

voorbereiding van het wetsontwerp voort. De 

indiening ervan bij de Tweede Kamer zal door 

haar opvolger moeten geschieden. 

WMS

Bij de ontwikkeling van het governancebeginsel 

horizontale of maatschappelijke verantwoor-

ding past onder meer een adequate medezeg-

genschapsregeling voor personeel, ouders 

en leerlingen. De tekst van het wetsvoorstel 

van de Wet medezeggenschap op scholen 

(WMS) is in juni 2006 door de Tweede Kamer 

vastgesteld. Inmiddels heeft de Eerste Kamer 

een start gemaakt met de behandeling van het 

wetsvoorstel. Het ziet er naar uit dat het stre-

ven van de regering om deze wet per 1 januari 

2007 in werking te laten treden, gehaald wordt.

Deel 2 rapport commissie-Zoontjens
In nummer 3 van deze rubriek ‘Beleidsnotitie 

governance, de stand van zaken’ is melding 

gemaakt van de publicatie van het eerste deel 

van het advies van de commissie-Zoontjens. 

Tevens is toen aangekondigd dat het tweede 

deel, dat zal gaan over mogelijke uniforme-

ring van regels tussen openbaar en bijzonder 

onderwijs eind mei 2006 gereed zou zijn. 

Die planning is bijgesteld. Naar verwachting 

zal dit tweede deel in de loop van november 

2006 klaar zijn.     
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samenleving. Ongewild komt die samen-

leving de school binnen. Ondanks dat 

bewustzijn is er ook twijfel. ‘Weer een 

taak erbij’ en ‘hoe zetten we dat op?’ zijn 

veelgehoorde geluiden.

Belanghebbenden van de school
Het gaat om een relatie tussen de school 

en de belanghebbenden van die school. 

Wie zijn dat? De school kan een onder-

scheid maken tussen de direct-belang-

hebbenden, zoals het personeel, de ou-

ders en leerlingen en belanghebbenden 

uit de maatschappelijke omgeving van 

de school. Wie dat zijn kan per school 

- afhankelijk van de eigen omgeving, 

de onderwijssector en het karakter van 

het onderwijs van de school - verschil-

len. Het kan de gemeente zijn, waarbij in 

het kader van het lokale onderwijs- c.q. 

jeugdbeleid afspraken zijn gemaakt, 

welzijnsinstellingen, het bedrijfsleven 

in het geval van het beroepsonderwijs, 

toeleverende scholen, maar bijvoorbeeld 

ook een plaatselijk winkelcentrum, waar 

tijdens tussenuren leerlingen bivakkeren. 

De school zal - uitgaande van de eigen 

situatie - zelf moeten bepalen wie in haar 

omgeving relevante actoren zijn. In de 

conceptcode Goed Onderwijsbestuur 

van VOS/ABB is dat ook als bepaling 

genoemd (zie punt 1.1). Bij het inventa-

riseren van relevante instellingen van de 

eigen maatschappelijke omgeving dient 

voorts in beeld te worden gebracht wat 

precies de onderwerpen zijn, waarbij 

zowel de school als die instelling betrok-

ken zijn en/of belangen hebben. Het is 

evident dat afhankelijk van uiteenlopende 

ontwikkelingen binnen hetzij de school, 

hetzij de maatschappelijke omgeving 

genoemde inventarisatie periodiek bijstel-

ling behoeft. 

Tweerichtingsverkeer
De term ‘verantwoording’ suggereert dat de 

een aan een ander uitlegt en motiveert wat 

hij gedaan heeft, waarom hij dat heeft ge-

daan en welke middelen zijn aangewend om 

de beoogde doelen te bereiken. Dat is een 

van de zijden van de medaille. Het andere 

aspect van maatschappelijke verantwoor-

ding is het aspect ‘afstemming’. De school 

hoort haar belanghebbenden, voert met hen 

overleg en discussieert met hen over hoe 

zij tegen de rol, doelen, taken en presta-

ties van de school aankijken. Gegeven de 

uitkomsten van die consultatie en discussie 

beziet de school of en zo ja in welke mate 

zij haar beleid bijstelt.

Bij de organisatie van dit afstemmings-

proces spelen in ieder geval de volgende 

vragen:

•  Met welke belanghebbenden spreek ik 

over welke thema’s?

•  Op welke wijze organiseer ik concreet 

een consultatie en discussie?

•  Hoe verwerk ik het resultaat van de 

consultatie en discussie?

•  De terugkoppeling naar belanghebbenden 

wat met hun opvattingen en reacties is 

gedaan.

Met name het derde punt ‘het verwerken 

van het resultaat van de consultaties en 

discussies’ is een vorm van balanceren 

op een smal koord. Het is evident dat het 

bevoegd gezag als eindverantwoordelijke 

de fi nale beslissing neemt over de missie 

en doelstellingen van de organisatie en de 

concrete uitwerking daarvan. Tegelijker-

tijd is het reëel als je belanghebbenden 

raadpleegt en met hen discussieert, dat je 

met de resultaten daarvan serieus rekening 

houdt. In ieder geval pleit dat er voor dat 

in het gesprek met belanghebbenden 

duidelijk wordt gemaakt wat ieders rol is en 

dat naar buiten toe gemaakte keuzen - met 

name als die afwijken van wat bij belang-

hebbenden leeft - zorgvuldig en deugdelijk 

worden gemotiveerd.

Groeiproces
Een organisatie zal niet van de ene op 

de andere dag een geheel stelsel van 

maatschappelijk verantwoording kunnen 

invoeren. Dat moet men zo ook niet willen 

realiseren. Het ligt in de rede dit begin-

sel stap voor stap te ontwikkelen en in de 

praktijk ervaringen op te doen.  Daarbij kan 

men via de eigen netwerken ook kennisne-

men van de ervaringen van andere scholen 

op dit terrein en die ervaringen in de eigen 

plannen betrekken.

Als het gaat om de direct belanghebbenden 

(personeel, ouders en leerlingen) kan men 

in ieder geval gebruikmaken van het be-

staande regime van de medezeggenschap 

in het onderwijs. De nieuwe Wet Medezeg-

genschap op Scholen (WMS), die naar 

verwachting begin 2007 in werking zal 

treden, biedt ook extra aanknopings-

punten via bijvoorbeeld de instelling van 

thema raden of  een eigen deelraad voor 

een vestiging van de school. Naast dit 

gereguleerde circuit kan via een enquête, 

een e-mailpanel of rondetafelgesprekken 

een groter deel van personeelsleden, 

ouders en leerlingen bereikt worden. 

Bezien kan worden bij bepaalde onder-

werpen van een of meer van deze of 

andere hulpmiddelen gebruik te maken 

om de door de organisatie gewenste 

afstemming te realiseren.

Voor het consulteren en overleggen met 

instellingen van de eigen maatschap-

pelijke omgeving bestaan geen wettelijke 

structuren. Hier zal naar eigen inzicht 

en omstandigheden passende vormen 

ontwikkeld moeten worden.

Pilots
Eerder is gesteld dat het belangrijk is 

kennis te nemen van ideeën, plannen, 

successen en missers op andere scholen 

om daarvan te leren. Het ministerie van 

OCW is zowel in het primair als in het 

voortgezet onderwijs een aantal pilots 

gestart, waarmee ervaring kan worden 

gedaan hoe horizontale of maatschap-

pelijke verantwoording in de praktijk kan 

worden gebracht 

(zie www.horizontaleverantwoording.

kennisnet.nl).

Tekst: Klaas te Bos

Foto’s: Jan van der Meijde
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derij wonen. Dat zijn Vlaardingen, Schie-

dam, Spijkenisse, Albrandswaard (Rhoon 

en Poortugaal) en de Rotterdamse deel-

gemeenten Hoogvliet en Pernis. In totaal 

wonen daar circa 450.000 mensen. Ook de 

DCMR Milieudienst Rijnmond, directeur Jan 

van Dijk van Shell Nederland Raffi naderij en 

manager External Affairs Leon Tops zitten 

in de raad.

Storingen en communicatie
In principe komt de Burenraad vier keer per 

jaar bijeen. Er worden telkens een of twee 

thema’s besproken. Tijdens de afgelopen 

bijeenkomst in juni stond de communicatie 

tijdens incidenten en het verkleinen van 

de kans op storingen op de agenda. Deze 

onderwerpen kwamen onder meer voort 

uit een incident op 15 januari van dit jaar, 

toen een kapotte stoomleiding ’s nachts 

urenlang een bulderend lawaai maakte. 

“Het was geen ramp, dus de rampenzen-

der Radio Rijnmond kwam niet in de lucht. 

Maar de mensen ondervonden wel veel 

hinder van ons. Ik geloof dat de politie 

toen 14.000 keer is gebeld. Er wordt nu 

bekeken hoe we, samen met de overheid, 

de communicatie kunnen verbeteren.”

 

De Burenraad kan advies geven aan Shell, 

maar heeft geen wettelijke status. Van de 

Wiel benadrukt dat de belangen van het 

bedrijf niet altijd dezelfde zijn als die van 

de buren, maar dat ze toch vaak parallel 

lopen. “Het merendeel van wat in de 

Burenraad ter sprake komt wordt door 

Shell opgepakt. Als je bijvoorbeeld kijkt 

naar het fakkelen, dat onderdeel is van ons 

veiligheidssysteem, dan zie je dat de buren 

dat het liefst zo min mogelijk willen, omdat 

het hinder veroorzaakt. Wij willen het ook 

zo min mogelijk, omdat het voor onze 

medewerkers veel extra werk oplevert 

en het ons dus geld kost. Zo hebben we 

verschillende belangen, maar streven we 

hetzelfde na.” Mede op aandringen van de 

Burenraad is er een projectgroep samen-

gesteld om te kijken hoe het fakkelen kan 

worden beperkt. 

Shell Pernis heeft onder het motto ‘een 

goede buur is beter dan een verre vriend’ 

een stappenplan opgesteld voor het op-

richten van een burenraad. Deze leidraad 

is gratis te downloaden via de Nederlandse 

link op www.shell.com (rubriek Raffi naderij, 

onderwerp Burenraad).

Tekst en foto: Martin van den Bogaerdt
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De buren van Shell Pernis komen vier 
keer per jaar langs om met het bedrijf 
te praten over zaken die zij belangrijk 
vinden. Een voorbeeld van horizontale 
verantwoording in de petrochemie.

Wim van de Wiel was tot september 

ambtelijk secretaris van de Burenraad Shell 

Pernis. Inmiddels heeft hij de kantoorkolos 

naast de gigantische olietanks, sissende 

leidingen en eeuwige vlammen verruild 

voor het Nederlandse hoofdkantoor in Den 

Haag, waar hij woordvoerder van Shell 

International is geworden. 

Van de Wiel vertelt dat in het voorjaar van 

1998 de Burenraad als proef werd opge-

richt. Mede aanleiding hiervoor was dat het 

bedrijf overlast had veroorzaakt in Schie-

dam door de uitstoot van wit poeder. “Dat 

was katalysatorstof. Op zich niet gevaarlijk, 

maar de mensen waren natuurlijk wel onge-

rust.” De Burenraad kwam voort uit een van 

de platforms Hinder en Veiligheid waarin 

Shell Pernis al vertegenwoordigd was.

In de raad zitten ongeveer twintig burgers. 

Zij moeten onafhankelijk zijn van Shell en in 

een van de buurgemeenten van de raffi na-

Vier keer per jaar de buren op de koffi e
Horizontale verantwoording door Shell Pernis

Wim van de Wiel: “verschillende belangen, maar we streven hetzelfde na.”



Hieronder treft u een aantal interessante 

verwijzingen aan naar literatuur en links 

naar publicaties over meervoudig publieke 

verantwoording. 

Website:

www.qprimair.nl. 

Meervoudige publieke verantwoording, 

Over kwaliteitszorg en goed bestuur in 

het primair onderwijs, Frans de Vijlder, 

Qprimair*, september 2005. In dit rapport 

wordt stil gestaan bij de vraag wat meervou-

dige publieke verantwoording is, de functie 

die het vervult, het concrete belang voor het 

primair onderwijs en de ontwikkelingen in 

andere sectoren.  Daarnaast volop aandacht 

voor het vormgeven van meervoudige pu-

blieke verantwoording in de praktijk.

www.kwaliteitsring.nl. 

Op deze site heeft een groot aantal onder-

wijsorganisaties informatie verzameld over 

kwaliteitszorg in het primair onderwijs en 

voortgezet onderwijs. 

Literatuuur:

Handen en voeten aan meervoudig 

publieke verantwoording in het onderwijs, 

MESO/focus nummer 55, 2004. 

Ook in het onderwijs is de behoefte aan 

heldere antwoorden en het afl eggen van 

rekenschap de afgelopen jaren steeds zicht-

baarder geworden. Steeds vaker vragen ou-

ders, leerlingen, toezichthouders en andere 

externe en interne partijen om informatie 

over de gerealiseerde en geplande inzet van 

mensen en middelen, processen en activi-

teiten, resultaten, producten, diensten en 

maatschappelijke effecten. Governance (ook 

wel: meervoudig publiek verantwoorden) is 

daarmee een actueel thema.

Nut en noodzaak van verantwoording 

staan ook in de onderwijssector buiten kijf 

maar hoe geeft u in de onderwijssector nu 

concreet handen en voeten aan educational 

governance? Deze vraag was de aanlei-

ding om te komen tot deze Meso focus. 

Hij is geschreven voor in het voortgezet en 

beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 

werkzame toezichthouders, beleidsma-

kers, bestuurders, directeuren, managers 

en schoolleiders. Verschillende ervarings-

deskundigen uit het onderwijsveld en de 

management- en onderwijsadviesbranche 

hebben hun medewerking verleend. 

(bron: www.managementboek.nl).

Prestatiemeting in de publieke sector, 

Hans de Bruijn, Boom juridische uitgevers, 

2001. De opkomst van ‘Prestatiemeting 

in de publieke sector’ lijkt niet te stuiten. 

Professionals in de publieke sector heb-

ben steeds meer autonomie nodig om hun 

taken uit te oefenen en worden dus ook 

steeds vaker om verantwoording gevraagd. 

Prestatiemeting komt aan deze ontwikkeling 

tegemoet. Een gerecht kan worden afgere-

kend op het aantal vonnissen dat het wijst, 

de politieagent op het aantal verbalen dat is 

uitgeschreven en de wetenschapper op het 

aantal gepubliceerde artikelen. De stellin-

gen over prestatiemeting worden vaak snel 

ingenomen. Enerzijds is er de opvatting dat 

prestatiemeting bijdraagt aan de transparan-

tie en legitimiteit van een overheid: de sa-

menleving weet of ze ‘value for money’ krijgt 

en indien dit niet het geval is, kan ze haar 

maatregelen nemen. Anderzijds is er de op-

vatting dat prestatiemeting op geen enkele 

wijze recht doet aan de publieke professie: 

de activiteiten van organisaties als rechtban-

ken, politie en onderwijsinstellingen zijn niet 

te reduceren tot uitsluitend kwantifi ceerbare 

producten. De auteur laat in ‘Prestatie-

Literatuur en links over meervoudig publieke verantwoording

meting in de publieke sector’ zien dat 

beide opvattingen juist kunnen zijn.De 

centrale vraag hierbij is hoe prestatie-

meting een levendige, inhoudsvolle en 

vertrouwensvolle activiteit kan zijn, waar 

zowel een bestuurder als een professional 

baat bij kan hebben. 

(bron: www.managementboek.nl).

Informatie: Janine Eshuis, senior beleids-

medewerker, tel. 0348 405267, e-mail: 

jeshuis@vosabb.nl.
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Het bestuur van de Archipelscholen 
op Walcheren doet mee aan de pilot 
met meervoudige publieke verant-
woording van Q*Primair. Tot nu toe 
beperkt de pilot zich binnen dit 
bestuur tot de openbare basisschool 
De Leeuwenburch.

Het bestuur van de Archipelscholen heeft 

17 openbare scholen voor primair onder-

wijs met in totaal 22 locaties op Walcheren. 

Directeur Rinus Sinke van De Leeuwen-

burch werkt voor de pilot samen met Cees 

Corstanje, lid van de Raad van Bestuur. De 

proef beperkt zich momenteel tot deze ene 

school, maar het is de bedoeling dat meer 

scholen van het Walcherse bestuur zich 

meervoudig gaan verantwoorden.

De Leeuwenburch is een brede school 

in de Magistraatwijk in Middelburg-Zuid. 

Dit is een wijk met een verdeelde soci-

ale structuur. “Wij hebben hier leerlingen 

van zeer laagopgeleide maar ook van 

zeer hoogopgeleide ouders. Hier staan 

huurwoningen, onder meer fl ats, maar ook 

steeds meer dure villa’s”, aldus direc-

teur Sinke, die daarmee verwijst naar de 

nieuwe, kapitaalkrachtige wijk De Mortiere. 

De brede school profi leert zich actief als 

integraal onderdeel van de woonomgeving, 

met de bedoeling om de sociale cohesie 

in de wijk in zijn geheel te verbeteren. “Met 

zijn allen werken wij aan een meer leefbare 

samenleving”,  aldus Sinke. In die zin past 

mpv goed bij het karakter en de taak van 

de school, zegt hij.

‘Je moet als school laten 
zien wie je bent’

De pilot is nog maar pas begonnen en 

heeft nog geen concrete resultaten opgele-

verd, verontschuldigen Sinke en Corstanje 

zich. Ze hebben echter al wel veel ideeën 

over de toegevoegde waarde die mpv de 

school kan bieden. “Het gaat er niet alleen 

om dat je een jaarverslag maakt, en een 

verkort verslag voor de ouders. Dat doen 

we al en is natuurlijk nodig, maar niet 

voldoende. Je moet als school laten zien 

wie je bent en wat je wilt.” Dat is niet alleen 

belangrijk voor de directe omgeving van de 

school, benadrukken ze, maar ook voor bij-

voorbeeld de gemeente. Die kan zien wat 

“Werken aan een leefbare samenleving”

de school doet en of subsidies goed wor-

den besteed. In die zin kan mpv bijdragen 

aan het zekerstellen van geldstromen. Het 

gaat erom, zo zeggen Sinke en Corstanje, 

om alle stakeholders te bereiken.

Een voorbeeld van een manier waarop De 

Leeuwenburch en de andere scholen in de 

wijk zich profi leren, is het kinderpersbu-

reau. Dat bestond al voordat de Archipel-

scholen zich bij de mpv-pilot aansloten. 

Leerlingen maken een eigen krant, die 

in de wijk wordt verspreid. Ook maken 

ze radioreportages, die op de plaatse-

lijke zender worden uitgezonden. Andere 

voorbeelden van mpv waar De Leeuwen-

burch aan werkt, zijn een oudercafé, een 

vaderproject en een oudertevredenheids-

onderzoek. Sinke en Corstanje verwachten 

dat de school door middel van de pilot van 

Q*Primair, waarin onder meer VOS/ABB 

vertegenwoordigd is, nog meer midden in 

de samenleving komt te staan dan nu al 

het geval is. 

Archipelscholen op Walcheren doen mee aan pilot ‘Meervoudige publieke verantwoording’

Rinus Sinke (l) en Cees Corstanje (r):

 “Meer scholen moeten zich 

meervoudig gaan verantwoorden.”

Tekst: Martin van den Bogaerdt

Foto’s: Jan van der Meijde en Lex de Meester
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