
SOPOW ging officieel op 1 januari 2005 

van start met het Carvermodel. Algemeen 

directeur Peter Schot leerde dit Amerikaan-

se bestuursmodel, dat bekend staat als 

Policy Governance, tijdens zijn opleiding 

tot bovenschools manager kennen. Het 

past volgens hem heel goed bij de lande-

lijke trend tot bestuurlijke verzelfstandiging 

van het openbaar onderwijs. “Het biedt 

bij uitstek kansen om zelf doelen neer 

te zetten en zelf beleid te ontwikkelen. 

Bovendien hadden wij hier in Winterswijk 

een wethouder die het Carvermodel al 

goed kende. Het was voor ons echt een 

1+1=2-verhaal.”

Doelstellingen en middelen
John en Miriam Carver gaan er in hun 

Policy Governance van uit dat elk bestuur 

zich eerst de vraag dient te stellen namens 

wie en waarom het bestuurt. Ook moet 

het duidelijk een beeld hebben van de 

resultaten die het nastreeft en tegen welke 

prijs die resultaten kunnen worden bereikt. 

Het gaat er dus om doelstellingen (‘ends’) 
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Policy Governance weerbarstig maar de moeite waard

Peter Schot (l) en Wim van Til (r): “Het was voor ons echt een 1+1=2-verhaal”

Het bestuursmodel van het Ameri-
kaanse echtpaar John en Miriam 	
Carver kent een strikte scheiding 
tussen de vorming van beleid en 
de uitvoering daarvan. De Stichting 
Openbaar Primair Onderwijs Winters-
wijk (SOPOW) heeft hier flink mee 	
gestoeid, vertellen algemeen direc-
teur Peter Schot en bestuursvoor-	
zitter Wim van Til.



te formuleren. Als het gaat om geld, 

personeel of bij schoolbesturen bijvoor-

beeld om lesmethoden (middelen oftewel 

‘means’), dan moet het bestuur alleen 

vastleggen wat ongeoorloofd is. 

‘Het management mag dus alle middelen 

inzetten, tenzij het bestuur die verbiedt’ 

Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de 

wet wordt overtreden of als het bestuur 

vindt dat bepaalde middelen algemeen 

aanvaarde ethische grenzen overschrij-

den. Deze manier van werken zorgt 

ervoor dat het bestuur de algemeen 

directeur zoveel mogelijk vrijheid geeft. 

Een ander essentieel onderdeel van Po-

licy Governance is dat het bestuur altijd 

met één mond moet spreken.

Gepasseerd station
De ervaringen in Winterswijk zijn dat de 

strikte scheiding tussen doelstellingen en 

middelen, die er op papier zo eenvou-

dig uitziet, in de praktijk weerbarstiger 

kan zijn. Het zeskoppige bestuur en de 

toenmalige twee directieleden die in 

2005 met Carver aan het werk gingen, 

kregen direct te maken met een al in 

gang gezette bredeschoolontwikke-

ling. Daar werd binnen het bestuur heel 

verschillend over gedacht. Een deel van 

de leden zag grote risico’s en wilde het 

proces stopzetten, maar een ander deel 

van het bestuur en de directie vonden 

dat dit een gepasseerd station was. Het 

bleek dus moeilijk voor het bestuur om 

met één mond te spreken. Bovendien 

zou het bestuur zich te veel bemoeien 

met de middelen die al voor de vorming 

van de brede school werden ingezet. 

“Voor je het weet, word je te veel mee-

gezogen in de inhoud en houd je je als 

bestuur bezig met de middelen in plaats 

van met de doelen”, aldus Van Til. Het 

conflict liep hoog op, maar uiteindelijk 

ontstond er toch overeenstemming en 

kwam de brede school er. Schot en Van 

Til zijn achteraf blij dat deze moeilijke 

situatie direct na invoering van Policy 

Governance ontstond. “Het was op dat 

moment natuurlijk niet fijn, maar we heb-

ben er heel veel van geleerd door zo met 

het model te stoeien.”

Alles op een A4’tje
Wat het bestuur en de Winterswijkse 

directie ook hebben geleerd, is dat het 

niet handig is om de strikte scheiding 

tussen bestuur en management volledig 

in de praktijk te brengen. “Je moet dan 

als algemeen directeur heel uitgebreid 

rapporteren en dat ben ik niet gewend. 

Ik schrijf alles op een A4’tje, dat doe ik al 

jaren zo, en dan is het juist handig als ik 

tijdens bestuursoverleg erbij zit om mon-

deling een toelichting te kunnen geven”, 

aldus Schot. Hij weet goed dat hij zich 

tijdens dat overleg binnen de Carveriaan-

se grenzen moet bewegen. De algemeen 

directeur gaat niet over de doelstellingen, 

maar hij kan wel een toelichting geven 

zodat de ‘ends’ goed aansluiten bij de 

dagelijkse praktijk. “Waar haal je anders 

de overstijgende blik vandaan die het 

bestuur moet hebben om reële doelen na 

te streven?”, aldus Van Til. 

Achterban
In het Carvermodel staat ook dat de doe-

len van het bestuur gevoed moeten wor-

den door de achterban van de organisa-

tie. In Winterswijk zijn dat de ouders van 

de leerlingen, maar dat is volgens Policy 

Governance eigenlijk niet goed. De Car-

vers zien namelijk de hele maatschappij 

als de achterban van de schoolbesturen, 

omdat iedereen direct of indirect baat 

heeft bij goed onderwijs. Bovendien 

worden de ouders in het Carvermodel 

slechts als ‘tijdelijke eigenaren’ gezien, 

omdat hun kinderen na verloop van tijd 

weer van school gaan. “Misschien dat wij 

ons in een later stadium maatschappelijk 

breder gaan oriënteren en ons niet meer 

beperken tot de ouders”, aldus Van Til. 

Hij denkt aan het opnemen van verte-

genwoordigers van het bedrijfsleven, de 

gemeente of de zorgsector in het bestuur 

van SOPOW. 
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Policy Governance is in het Nederlands 	

beschreven door Jan Maas en Helmie van 

Ravestein in hun boek Verantwoord besturen.	

Dit boek kost 25 euro en kan worden besteld 

via www.maasgovernance.com. 

Informatie: Bart Wever

e-mail: bwever@vosabb.nl
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Mr. drs. Juliette Vermaas, 	

senioronderzoeker IVA 	
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Drs. Lonneke Nieuwland, 

onderzoeker IVA beleidsonderzoek 	

en advies

IVA Beleidsonderzoek en Advies ontwikkelt beleidssimulatie

Toetsen van mogelijkheden en onmogelijk
heden van horizontale verantwoording
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Het oordeel over horizontale verantwoording 

varieert van afwachtend, voorzichtig positief 

tot zeer positief. Dat vinden de deelnemers 

aan de beleidssimulatie die het IVA samen 

met het projectteam ‘Goed bestuur’ van het 

ministerie van OCW heeft ontwikkeld om een 

antwoord te krijgen op vragen over de haal-

baarheid, het realiteitsgehalte en de effecti-

viteit van veronderstellingen rond horizontale 

verantwoording. De deelnemers vinden dat 

horizontale verantwoording bijdraagt aan het 

beter en/of sneller oplossen van maatschap-

pelijke problemen. Ook concluderen ze dat, 

behoudens kritische kanttekeningen, het 

ministerie met horizontale verantwoording 

een goede weg inslaat. 

Goed bestuur (governance) staat de laatste 

jaren sterk in de belangstelling. Denk bijvoor-

beeld aan de grote fraudeschandalen van 

Enron en Albert Heijn in het begin van deze 

eeuw, waardoor de integriteit van bestuurders 

ter discussie is komen staan. De commis-

sie Tabaksblat is in het leven geroepen om 

een nieuwe governancecode te maken die 

De overheid treedt terug! Dat 	
betekent deregulering, minder 	
regels, minder bureaucratie 
vooral in de gezondheidszorg, 	
de volkshuisvesting en het onder-
wijs. Een terugtredende overheid 
brengt niet alleen meer ruimte 
voor instellingen in deze sectoren 
met zich mee, maar ook meer 
verantwoordelijkheid. De vraag 
is hoe de instellingen die verant-
woordelijkheid kunnen invullen. 
Het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen werkt 
daarom aan de ontwikkeling van 
een nieuwe besturingsfilosofie 
voor het onderwijs. In opdracht 
van het ministerie van OCW heeft 
het IVA een beleidssimulatie 	
gemaakt om te kijken of goed 	
bestuur (Governance), in het 
bijzonder horizontale verantwoor-
ding, in het onderwijs haalbaar, 
reëel en effectief kan zijn. 



de kansen op nieuwe schandalen beperkt. 

Governance speelt echter tegenwoordig niet 

alleen een belangrijke rol in het bedrijfsle-

ven maar ook in publieke of semi-publieke 

sectoren als onderwijs, zorg, welzijn en 

volkshuisvesting. 

Autonomie
Het ministerie van OCW is al een aantal jaren 

bezig met het ontwikkelen van een nieuwe 

besturingsfilosofie voor het onderwijs. Bij 

een terugtredende overheid neemt de au-

tonomie van scholen toe. De school van de 

21ste eeuw is zelfstandig en zelfbewust, ze 

participeert actief in regionale netwerken en 

staat volop open voor prikkels uit de buiten-

wereld. Het ministerie geeft scholen steeds 

meer ruimte om hun eigen beleid te voeren 

en hun onderwijs zelf in te richten. Het 

departement geeft nog slechts op hoofdlij-

nen richting aan zonder in details te treden. 

Het gevolg daarvan is wel dat scholen zelf 

verantwoording af moeten leggen over de 

manier waarop ze de ruimte benutten en 

over de resultaten die ze hebben geboekt. 

Experimenteren
Kort gezegd betekent horizontale verant-

woording dat de instelling de belangheb-

benden in de omgeving bevraagt naar hun 

opvattingen over en wensen ten aanzien van 

de prestaties van de instelling. Vervolgens 

legt de instelling verantwoording af over de 

mate waarin ze met de wensen en verwach-

tingen van de belanghebbenden is omge-

gaan. Goed-bestuur en horizontale verant-

woording zijn in het onderwijs nog niet goed 

ingevuld en voor de meeste onderwijsinstel-

lingen zijn het nog abstracte begrippen. De 

effecten van horizontale verantwoording zijn 

daarom nog niet te meten. Met de beleidssi-

mulatie ‘Verantwoord Onderwijs’ kunnen de 

effecten van het nog in te voeren beleid ex 

ante worden getoetst.

Realiteit
De door het IVA ontwikkelde beleidssimula-
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tie ‘Verantwoord Onderwijs’ speelt zich af 

in de fictieve gemeente Opdijk. De diverse 

gebeurtenissen waar de spelers tijdens de 

simulatie mee worden geconfronteerd, zijn 

gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen in 

het Nederlandse onderwijs. Aan de twee 

tot nu toe gehouden simulaties hebben 

80 mensen uit het onderwijsveld meege-

daan: leden van de Raad van Toezicht, het 

bestuur en het managementteam van het 

primair onderwijs, het voortgezet onderwijs 

en het ROC; leerlingen, ouders, werkge-

vers, politie, jeugdzorg en vertegenwoordi-

gers van de gemeente.

Vertrouwen
Zoals gezegd laat de simulatie zien dat het 

oordeel over horizontale verantwoording 

varieert van afwachtend, positief tot zeer 

positief. Deelnemers uit het primair onder-

wijs oordelen het meest kritisch. Dat komt 

mede doordat het verschil tussen het in 

de simulatie gehanteerde bestuursmodel 

(met raad van toezicht) en de werkelijk-

heid voor het primair onderwijs het grootst 

is. De deelnemers vinden dat ze al veel en 

vaak overleggen met de omgeving, maar 

dat veel overleg nu nog vrijblijvend is. De 

verantwoordingsverplichting ontbreekt nu 

nog. Horizontale verantwoording vereist 

dat alle belanghebbenden zich kwets-

baar durven opstellen; dit vraagt van alle 

betrokken partijen vertrouwen. Er zijn 

nog meer kritische geluiden. Hoewel men 

over het algemeen denkt dat horizontale 

verantwoording ten goede kan komen aan 

de onderwijsprestaties, is men tegelijker-

tijd bezorgd dat de schoolse problema-

tiek wordt ondergesneeuwd door niet-

schoolse problematiek. Andere vragen 

zijn: hoe maak je ook belanghebbenden 

probleemeigenaar en wie stelt prioriteiten 

in maatschappelijke vraagstukken?

Vasthoudendheid versus koppigheid
Ook is er nog veel onduidelijkheid over 

taken, verantwoordelijkheden en be-

voegdheden bij de deelnemers. Hoe is de 

verhouding tussen bestuur en manage-

mentteam? Hoe moet de raad van toezicht 

zijn rol invullen? Wat houdt de regierol van 

de gemeente in? Hoe kunnen de betrok-

ken partijen het nakomen van gemaakte 

afspraken afdwingen? Een ander vraagpunt 

is in hoeverre de belanghebbenden in het 

beleidsproces betrokken moeten worden. 

Veronderstelt horizontale verantwoording 

interactieve beleidsontwikkeling? Hoever 

moeten onderwijsinstellingen gaan? Moeten 

ze samen met belanghebbenden zoeken 

naar oplossingen? Moeten ze hun beleid 

doorvoeren, terwijl ouders, leerlingen en 

werkgevers iets anders willen? Met andere 

woorden, waar ligt de grens tussen vasthou-

dendheid (positief) en koppigheid (negatief)?

Legitimatie
De deelnemers aan de beleidssimulatie 

ervaren horizontale verantwoording en de 

consequenties ervan (knelpunten, onduide-

lijkheden, belangrijke voorwaarden). Posi-

tieve ervaringen verhogen het draagvlak; dat 

is gebeurd bij de simulatie van het IVA. De 

deelnemers zien de beleidssimulatie als een 

uitstekend instrument om op lokaal niveau 

de betrokken partijen kennis te laten maken 

en te oefenen met horizontale verantwoor-

ding. Daar komt bij dat de beleidssimulatie 

past bij de lerende aanpak die OCW voor 

ogen staat omdat een simulatie in feite een 

wederzijds leerproces is. Voor het ministerie 

wordt in kleine, overzichtelijke experimen-

tele situaties met een hoog realiteitsge-

halte nagegaan wat de mogelijkheden 

en onmogelijkheden zijn van horizontale 

verantwoording. De deelnemers ervaren 

wat horizontale verantwoording betekent en 

wat het voor consequenties heeft voor de 

bestaande relaties en werkwijzen in en rond 

de onderwijsinstellingen.

Informatie:

j.c.vermaas@uvt.nl

l.nieuwland@uvt.nl
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Medezeggenschap volgt zeggenschap

de medezeggenschapsraad in ieder geval 

moet worden geïnformeerd.3 Een medezeg-

genschapsraad kan uiteraard niet goed 

functioneren als ze niet voldoende informa-

tie ontvangt. Voor een goed functionerende 

medezeggenschapsraad is het van groot 

belang dat ze tijdig weet wat er speelt bin-

nen de organisatie en waarover zij op termijn 

advies of instemming moet geven. 

Ook de medezeggenschapsraad zal zelf 

transparant moeten zijn in het doen en laten. 

Er moet worden nagedacht over hoe de 

achterban wordt betrokken bij de werkzaam-

heden van de raad en dat moet vervolgens 

worden vastgesteld in het medezeggen-

schapsstatuut. Dat betekent dat men niet ad 

hoc bepaalt hoe de informatieplicht wordt 

vormgegeven maar dat de medezeggen-

schapsraad van tevoren nadenkt over hoe 

zij de achterban informeert. Op deze manier 

wordt gewaarborgd dat alle partijen worden 

betrokken bij de onderwijsorganisatie en 

Zoals bekend is per 1 januari 2007 
de Wet medezeggenschap op scho-
len (WMS) in werking treden. Bij het 
totstandkomen van deze wet is de 
discussie over de verhouding tussen 
goed onderwijsbestuur en medezeg-
genschap in het onderwijs regelma-
tig aan de orde gesteld. Op zich niet 
vreemd, want zowel goed onderwijs-
bestuur als medezeggenschap speelt  
een belangrijke rol in het huidige 
onderwijsbeleid.

In de memorie van toelichting van de 

WMS wordt het als volgt weergegeven:	

“Het is een breed onderschreven nood-

zaak dat het bevoegd gezag en het 

management als eindverantwoordelijken 

het ‘horizontaal niveau’ (de betrokkenen in 

en rond de desbetreffende scholen) goed 

betrekken bij de wijze waarop inhoud 

wordt gegeven aan en verantwoording 

wordt vastgelegd over de grotere beleids-

vrijheid. De medezeggenschapspositie 

– in termen van bevoegdheden, taken en 

informatierechten – van leerlingen, ouders 

en personeel, moet goed zijn geborgd. En 

wel op zo’n manier dat op het horizontaal 

niveau sprake is van voldoende checks 

and balances.” 1	

De WMS kent vervolgens diverse bepalin-

gen waarmee de relatie tussen goed onder-

wijsbestuur en medezeggenschap tot uiting 

wordt gebracht.2 Hierbij valt bijvoorbeeld 

te denken aan artikel 8 WMS waarin wordt 

bepaald dat de medezeggenschapsraad (al 

dan niet gevraagd) van het bevoegd gezag 

tijdig alle inlichtingen ontvangt die het voor 

de vervulling van zijn taak redelijkerwijze 

nodig heeft. Daarnaast wordt afzonderlijk 

een aantal onderdelen opgesomd waarover 

weten wat zich daarbinnen afspeelt.

Door het over en weer informeren van de 	

diverse partijen wordt gewerkt aan een 

transparante onderwijsorganisatie waar 

de medezeggenschap goed tot uiting kan 

komen. En transparant is een begrip dat bij 

goed onderwijsbestuur hoog in het vaandel 

staat. Maar een wet kan nog zoveel bepalen, 

ook hier valt en staat alles met het gegeven 

dat partijen elkaar serieus benaderen, el-

kaars bevoegdheden kennen en zich te allen 

tijde realiseren dat men het grote belang van 

een goed(e) (bestuurde) onderwijsorgani-

satie niet uit het oog moet verliezen. Alleen 

op die manier wordt recht gedaan aan een 

goede verhouding tussen goed onderwijs-

bestuur en medezeggenschap.

1   Zie: Tweede Kamer, vergaderjaar 2005 –2006, 
30414, nr. 3, pagina 6.

2   Het voert te ver om in dit korte artikel op de 
afzonderlijke artikelen van de WMS in te gaan.

3   Voor de volledige tekst zie: Staatsblad 2006 658.

Informatieplicht:
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Initiatiefrecht tot stichting van een 
openbare school
In het primair onderwijs besluit de gemeen-

teraad over de stichting van een nieuwe 

openbare school via vaststelling van het 

gemeentelijk plan van scholen. De minister 

Naar uniforme wet en regelgeving tussen 
openbaar en bijzonder onderwijs

Tweede deel rapport commissie-Zoontjens:

In nummer 3 van het ‘Kernthema Good 
Governance’ is verslag gedaan van 
deel 1 van het rapport van de com-
missie-Zoontjens. Dat eerste deel 
besteedde met name aandacht aan de 
toepassing van het governance-begin-
sel van de scheiding tussen bestuur 
en intern toezicht in het openbaar 
onderwijs. In november 2006 heeft de 
commissie het tweede deel van haar 
rapport afgerond. Dit tweede deel gaat 
over de mogelijkheden om wet- en 

regelgeving tussen de stichting open-
baar onderwijs en het bijzonder onder-
wijs zoveel mogelijk gelijk te trekken. 
Hieronder worden enkele in het oog 
springende punten aangestipt.
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moet vervolgens dit plan goedkeuren. In 

het voortgezet onderwijs besluit de minister 

over de stichting van scholen door vast-

stelling van het eigen plan van scholen. 

Ten behoeve van dat plan kan een stich-

ting openbaar onderwijs of de openbare 

rechtspersoon een verzoek bij de minister 

indienen. De stichting samenwerkingsbe-

stuur kan dat om onduidelijke redenen weer 

niet.1 Voor het primair onderwijs geldt, dat 

alleen het college van B&W het initiatief kan 

nemen de gemeenteraad voor te stellen een 

openbare school op het plan van scholen te 

plaatsen. Alle vormen van verzelfstandigd 

openbaar onderwijs missen dit recht om 

een dergelijk voorstel te doen.

De commissie-Zoontjens ziet geen enkel 

juridisch beletsel om ook in het primair on-

derwijs de stichting openbaar onderwijs het 

wettelijk recht te geven bij de gemeenteraad 

een aanvraag in het dienen voor het stichten 

van een openbare school.

De intern bestuurlijke inrichting
De commissie-Zoontjens onderstreept 

nogmaals dat ook voor een stichting 

openbaar onderwijs nadrukkelijk in de wet 

de mogelijkheid geopend moet worden om 

bestuurlijke taken en bevoegdheden via het 

managementstatuut te delegeren aan het 

(bovenschools) management. 

Ook de invoering bij een stichting openbaar 

onderwijs van het raad van toezichtmodel 

moet expliciet mogelijk gemaakt worden, al-

dus de commissie. Een volledige gelijkstel-

ling op dit punt met het bijzonder onderwijs 

is naar het oordeel van de commissie echter 

niet haalbaar omdat bij de stichting open-

baar onderwijs rekening gehouden moet 

worden met de toezichthoudende rol van de 

gemeenteraad.

De commissie constateert dat op het ter-

rein van de medezeggenschap in de Wet 

medezeggenschap op scholen (WMS), die 

inmiddels in werking is getreden, een volle-

dige gelijkschakeling tot stand is gebracht. 

Dat uit zich onder meer in de start van één 

landelijke geschillencommissie, waarbij 

alle scholen van rechtswege zijn aangeslo-

ten en in het gegeven dat partijen in een 

geschil - ongeacht of het om openbaar dan 

wel bijzonder onderwijs gaat - bij hetzelfde 

college (de Ondernemingskamer) in beroep 

kunnen gaan tegen een uitspraak van de 

geschillencommissie.

Rechtspositie van het personeel
Het personeel dat in dienst is van een 

stichting openbaar onderwijs heeft de 

status van ambtenaar. De commissieZoon-

tjens betoogt dat er voor de wetgever geen 

principieel beletsel is om wettelijk te bepa-

len dat ook het personeel van de stichting 

openbaar onderwijs benoemd wordt krach-

tens een arbeidsovereenkomst. In dat geval 

zou de rechtspositie tussen personeel bij 

het bijzonder onderwijs en bij een stichting 

openbaar onderwijs ook volledig gelijkge-

trokken zijn. De commissie volstaat met 

deze juridisch conclusie, zij laat zich niet 

uit of zij het wenselijk en/of aanbevelings-

waardig acht op dit punt volledige unifor-

miteit na te streven. In het werkplan van 

het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs 

van VOS/ABB is als actiepunt opgenomen 

dit onderwerp in het tweede deel van 2007 

nader te verkennen. 

Status van de rapportage
Deel 2 van het rapport van de commissie-

Zoontjens is nog niet gepubliceerd en aan 

de Tweede Kamer toegezonden. Verkie-

zingen en kabinetsvorming zijn daar mede 

debet aan. Het is afwachten in hoeverre 

de nieuwe bewindslieden de elementen 

uit het rapport in hun beleid meenemen. 

In ieder geval zal VOS/ABB van de inhoud 

van het rapport gebruikmaken daar waar 

dit de versterking van de positie van het 

verzelfstandigde openbare schoolbestuur 

ten goede komt.
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1  Bij het overleg over het 

wetsvoorstel deregulering 

planning VO heeft VOS/ABB 

voorgesteld de stichting 

samenwerkingsbestuur op 

dit punt dezelfde rechten te 

geven als de stichting open-

baar onderwijs.

Informatie: Klaas te Bos

e-mail: ntebos@vosabb.nl
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Kenmerk van het raad-van-toezicht-

model is, dat statutair is bepaald dat 

er een college van bestuur is dat de 

status heeft van bevoegd gezag c.q. 

schoolbestuur. Het college van bestuur 

bestuurt de school of scholen. De raad 

van toezicht oefent op dat bestuur van 

het college van bestuur toezicht uit. De 

leden van het college van bestuur (één- 

of meerhoofdig) zijn in de regel bezol-

digde bestuurders. Soms vindt benoe-

ming tot lid van het college van bestuur  

gedurende een bepaalde termijn plaats, 

in andere gevallen is er sprake van een 

arbeidsovereenkomst die met de raad 

van toezicht van de rechtspersoon is 

aangegaan. 

De raad van toezicht benoemt en 

ontslaat de leden van het college van 

bestuur, bepaalt hun rechtspositie en 

regelt hun bezoldiging. In het algemeen 

wordt aangenomen dat het bezoldigde 

college van bestuur een aparte catego-

College van bestuur: wel of niet onder de CAOVO?

Bezwarencommissie CAO-VO1 

Een raad van toezicht stelde de hoogte van de bezoldiging van de leden van het col-

lege van bestuur vast. De GMR bracht naar voren dat dit aan hem als voorgenomen 

besluit had moeten worden voorgelegd. De raad van toezicht betoogde dat een lid van 

het college van bestuur geen werknemer is in de zin van de CAO-VO en derhalve niet 

onder de bepalingen van die CAO-VO valt. De GMR bestreed die opvatting en meldde 

dit meningsverschil aan bij de Bezwarencommissie CAO-VO, die bevoegd is om te 

oordelen over meningsverschillen over de uitleg van de CAO-VO.

De commissie overwoog kort samengevat dat de leden van het college van bestuur in 

dienst zijn van de betrokken stichting en dat zij derhalve werknemer zijn van de stich-

ting. Lettend op de definitiebepaling van het begrip werknemer in de CAO-VO, is op 

de leden van het college van bestuur de CAO-VO van toepassing, aldus de commissie. 

Voorts stelde de commissie zich op het standpunt dat een lid van het college van be-

stuur ook valt onder het begrip ‘personeel’, zoals gedefinieerd in artikel 1 van de WVO.

Geschillencommissie WMS2 
In hetzelfde geschil tussen dezelfde par-

tijen kwam de Commissie voor medezeg-

genschapsgeschillen voor het katholiek 

voortgezet onderwijs tot een andere 

afweging. De commissie oordeelde dat 

de leden van het college van bestuur 

geen personeelsleden zijn in de zin van 

de WVO en WMS. Kortom op hen is de 

CAO-VO niet van toepassing.

Vervolgens ging de commissie door naar 

de kern van het interpretatiegeschil te 

weten de vraag “had het voornemen tot 

vaststelling van de bezoldiging van de 

leden van het college van bestuur aan de 

GMR ter advisering voorgelegd moeten 

worden?” De commissie beantwoordde 

die vraag bevestigend. Zij vindt dat het 

besluit tot verhoging van de bezoldiging 

van de leden van het college van bestuur 

een besluit is dat valt onder de “vaststel-

ling van de hoofdlijnen van het meerjarig 

financieel beleid”, zoals bedoeld in artikel 

28, zesde lid van de WMO (= thans arti-

kel 16, tweede lid, WMS).

rie vormt, die niet onder de werking van 

de CAO-VO of PO valt. Voor VOS/ABB 

is dat enige jaren geleden aanleiding 

geweest om - juist ten behoeve van 

deze categorie - te starten met de 

ontwikkeling van een beloningsleidraad 

voor zowel het primair als voortgezet 

onderwijs. In twee recente uitspraken 

van geschillencommissies stond de 

positie van het bezoldigde college van 

bestuur mede ter discussie. Dat leidde 

tot twee tegengestelde uitspraken.



Het middel erger dan de kwaal?

Naar aanleiding van een aantal on-
regelmatigheden bij enkele bijzon-
dere schoolbesturen (islamitische 
scholen) heeft staatssecretaris 
Sharon Dijksma aangekondigd op 
korte termijn een wetsvoorstel in te 
dienen, dat de bewindslieden van 
onderwijs de bevoegdheid geeft 
schoolbestuurders te ontslaan. 
Het is evident dat waar sprake is 
van malversaties, hard ingrijpen 
noodzakelijk is. De vraag is echter 
of de minister de geëigende func-
tionaris is om dat geconstateerde 
probleem (falende bestuurders) op 
te lossen.

Een bevoegdheid van de minister om 

bestuurders te ontslaan is een ingrij-

pende inbreuk op de schoolbestuurlijke 

autonomie. De vraag of hiermee al dan 

niet in strijd gehandeld wordt met het 

grondwettelijke principe van de vrijheid 

van onderwijs, zal ongetwijfeld ook aan 

bod komen. Bovendien is het een ge-

geven dat het onderwijs uiteenlopende 

bestuursvormen kent. Sluit de figuur van 

een minister die bestuursleden ontslaat, 

wel goed aan bij al deze bestuursvor-

men? Zo kan men zich afvragen of het 

wel in onze staatkundige verhoudingen 

past als de minister een wethouder 

of burgemeester ontslaat, die in hun 

hoedanigheid als bestuurder van de 

openbare school onrechtmatig gehan-

deld zouden hebben.

Het ligt in de rede eerst te bezien of via 

reeds bestaande mogelijkheden onrecht-

matige bestuurders ontslagen kunnen 

worden. Zo is in het burgerlijk wetboek 

geregeld dat de rechtbank de bestuurder 

van een stichting kan ontslaan, indien 

de bestuurder iets doet of nalaat in 

strijd met de bepalingen van de wet of 

statuten dan wel zich schuldig maakt 

aan wanbeheer. De rechter kan daartoe 

besluiten op verzoek van het openbaar 

ministerie, maar ook op verzoek van 

iedere belanghebbende. De minister 

zou onder meer zo’n belanghebbende 

kunnen zijn. Het is weliswaar een wat 

stoffig artikel in die zin dat daar zelden 

gebruik van wordt gemaakt. Maar het is 

echter wel een bestaand instrument dat 

benut kan worden. Het reactiveren van 

dit hulpmiddel, het verder ontwikkelen 

van het governancebeginsel van de 

scheiding van bestuur en intern toezicht 

en het ontwerpen en invoeren van een 

goede klokkenluiderregeling kunnen er 

toe bijdragen dat falende bestuurders 

tijdig in beeld worden gebracht en zono-

dig kunnen worden ontslagen. Het zware 

middel van de minister, die bestuursle-

den ontslaat hoeft dan niet in stelling te 

worden gebracht. 
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Hoe met deze tegenstelling 
om te gaan? 
Voor de onderwijspraktijk is het 

lastig met dergelijke tegenge-

stelde uitspraken geconfronteerd 

te worden. Vooralsnog stelt VOS/

ABB zich op het standpunt de 

uitspraak van de geschillencom-

missie WMS als de juiste uitleg 

aan te houden. Op korte termijn 

is het wel zaak de verschillende 

definitiebepalingen in CAO en wet 

nog eens goed tegen het licht te 

houden en zonodig aan te pas-

sen. Aan het departement is ge-

vraagd dit aspect mee te nemen 

in het wetsvoorstel governance 

dat in voorbereiding is.

1  Uitspraak Bezwarencommissie CAO-VO 

d.d. 9 februari 2007.
2  Uitspraak Commissie voor medezeg-

genschapsgeschillen voor het katholiek 

beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en 

voortgezet onderwijs in Noord-Nederland 

d.d. 22 januari 2007.



Transparantie in de hele bestuurderskolom

Code good governance geeft iedereen vertrouwen

De Rede is een brede openbare scholen-

gemeenschap met een sterke regionale 

functie in het midden van Zeeuws-Vlaan-

deren. “Ons kerngebied ligt rond het ka-

naal”, aldus algemeen directeur Van den 

Hooven, waarmee hij doelt op het Kanaal 

van Gent naar Terneuzen. Behalve uit 

Terneuzen zelf, komen de leerlingen ook 

uit plaatsen als Axel, Sluiskil en Sas van 

Gent. De Rede biedt onderwijs van lwoo 

tot en met gymnasium. Sinds 1 januari 

jongstleden valt de school bestuurlijk 

onder de Stichting Openbaar Voortgezet 

Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen. Daarvoor 

was er sprake van een bestuurscom-

missie. Bij het verzelfstandigingsproces 

kreeg De Rede ondersteuning van senior 

consultant Bart Wever van VOS/ABB 

Consulting. Hij maakte gebruik van 

de mede door VOS/ABB ontwikkelde 

concept-code good governance, die in 

de statuten van de nieuwe stichting is 

verwerkt. Van den Hooven is daar heel 

tevreden over. “De code communiceert! 

Wij kunnen nu aan onze stakeholders 

duidelijk maken hoe wij omgaan met 

“De concept-code good governance 
is een uithangbord waarmee je als 
school naar je stakeholders betrouw-
baarheid kunt uitstralen.” Dat zegt 
algemeen directeur Edwin van den 
Hooven van Stedelijke Scholen-
gemeenschap De Rede in Terneuzen.	
De concept-code is onder bege-
leiding van VOS/ABB Consulting 
verwerkt in de statuten van de 
zelfstandige stichting voor openbaar 
voortgezet onderwijs, waar de school 
sinds 1 januari van dit jaar onder valt.
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Algmemeen directeur Edwin van den Hooven: “De code communiceert”
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het bestuur en het toezicht daarop. We 

hebben gekozen voor het raad-van-toe-

zichtmodel.” 

Stuk formeler
De algemeen directeur heeft de bestuurlij-

ke verzelfstandiging eerst intern toegelicht 

om de docenten duidelijk te maken wat 

er voor hen ging veranderen. “Materieel 

is veel hetzelfde gebleven, alleen is het 

een stuk formeler geworden. Met het 

raad-van-toezichtmodel is duidelijk wat 

ieders rol is. Het is nu expliciet vastgelegd 

hoe alles moet worden geregeld. In de 

dagelijkse praktijk merkt het personeel 

er weinig van en dat is maar goed ook. 

Pas bij eventuele conflicten merk je het 

verschil.” De nieuwe situatie schept ook 

meer duidelijkheid voor de maatschappe-

lijke omgeving van de school, bijvoorbeeld 

voor de ouders, ook al blijft het bestuur 

voor hen vaak ver van hun bed. “Zij 

hebben natuurlijk vooral contact met de 

docenten en sectordirecteuren. Ze hebben 

over dagelijkse zaken nauwelijks contact 

met mij als algemeen directeur.” Nog be-

langrijker, vindt Van den Hooven, is dat nu 

ook het bedrijfsleven met de governance-

code weet wat het aan de school heeft. 

“Met de code zetten wij de school neer 

als een volwassen organisatie. Wij laten 

aan bedrijven zien hoe we dingen doen, 

waarom we ze op die manier doen en dat 

zij ons op onze afspraken mogen aanspre-

ken. De concept-code good governance 

is als het ware een uithangbord, waar-

mee je als school naar je stakeholders 

betrouwbaarheid kunt uitstralen. Dat vind 

ik heel belangrijk.” De Rede onderhoudt 

in Terneuzen en omgeving veel contacten 

met het midden- en kleinbedrijf, vooral 

voor stages. De school heeft echter ook 

frequente contacten met grote techni-

sche concerns, omdat de school deel 

uitmaakt van het bèta-netwerk JetNet. 

Voorbeelden van die grote concerns zijn 

het Amerikaanse Dow Chemical, met het 

bekende grote chemiecomplex langs de 

Westerschelde, en het Finse metaalver-

werkende bedrijf Outokumpu Stainless 

in het naburige Westdorpe. “Dit zijn grote 

bedrijven die gewend zijn aan corporate 

governance. Ze kunnen nu dus zien dat 	

wij daar ook serieus mee omgaan.” 

Scherp blijven
Van den Hooven benadrukt bovendien het 

begrip ‘transparantie’, dat volgens hem 

tegenwoordig van groot belang is omdat 

ouders en andere partijen de school 

kritisch volgen. “Transparantie in de hele 

bestuurderskolom, daar gaat het om, want 

we moeten als school die gebruikmaakt 

van publiek geld alles kunnen verant-

woorden. Het geeft ons ook de positieve 

impuls om scherp te blijven, zodat we 

goed kunnen onderbouwen waarom we 

bepaalde besluiten hebben genomen.” 

De algemeen directeur merkt ten slotte 

dat de nieuwe situatie soms nog onwen-

nige reacties veroorzaakt, bijvoorbeeld als 

vanuit de raad van toezicht te actief over 

het beleid wordt meegedacht. “Dan zeg 

ik ‘ho, daar ga je niet over’. Het vastleg-

gen van nieuwe rollen is één ding, het 

ernaar gedragen is de kunst. De raad van 

toezicht heeft natuurlijk een controlerende 

functie en hoeft geen besluiten te nemen. 

Ik kan daar soms heel direct in zijn, maar 

dat wordt van mij, als oorspronkelijke Rot-

terdammer, wel geaccepteerd!”

’We moeten als school die 
gebruikmaakt van publiek geld 
alles kunnen verantwoorden’

Informatie: Bart Wever

e-mail: bwever@vosabb.nl
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Arbeidsvoorwaarden college van bestuur

Een van de taken van de raad van toe-

zicht is het vaststellen van de arbeids-

voorwaarden van het college van bestuur. 

In de code goed onderwijsbestuur wordt 

verwezen naar een beloningsleidraad die 

in ontwikkeling is. De beloningsleidraad 

is een advies aan de raad van toezicht 

voor het bepalen van de aard en duur 

van het contract met het bestuur, de 

bezoldiging die daarbij hoort en voor 

afspraken over andere arbeidsvoorwaar-

den zoals permanente beschikbaarheid, 

pensioen- en ontslagvoorzieningen. 

VOS/ABB heeft al eerder een ontwerp 

voor een beloningsleidraad gemaakt 

en uitgebreid besproken in het voort-

gezet onderwijs. Op dit moment is een 

beloningsleidraad voor bestuurders in 

het primair onderwijs in ontwikkeling. 

De besturenorganisaties en AVS willen 

tot een advies komen dat voor de hele 

sector primair onderwijs kan gaan 

gelden. En daarmee laten zien dat de 

sector zelf tot afspraken kan komen 

voor een maatschappelijk verantwoor-

de beloning van onderwijsbestuurders. 

Onder andere door aan te sluiten bij 

het loon- en functiegebouw dat in de 

sector gangbaar is. Een werkgroep is 

aan de slag om de diversiteit en com-

plexiteit binnen de sector in kaart te 

brengen, die een rol kunnen spelen in 

de samenstelling van het arbeidsvoor-

waardenpakket. De werkgroep wil voor 

de zomer een ontwerp presenteren 

waarover een breed debat in de sector 

gevoerd kan worden.  

Het gaat in de beloningsleidraad om 

bestuurdersfuncties in een model raad 

van toezicht. Anders dan bij de directie-

functies gaat het hier om functionarissen 

die belast zijn met het besturen van de 

school. De bestuurstaken zijn gedele-

geerd en de taakverdeling is statutair 

vastgelegd. VOS/ABB is van mening dat 

leden van een college van bestuur geen 

werknemer moeten zijn op wie de CAO 

van toepassing is. De governancediscus-

sie moet leiden tot wetswijzigingen die de-

legatie van de bestuurlijke bevoegdheden 

mogelijk maakt. Daarbij gaat het ook om 

het opnieuw definiëren van de begrippen 

werkgever en werknemer in de onderwijs-

wetten en in de kaderbesluiten rechtspo-

sitie. Nu is daar nog onduidelijkheid over, 

zoals u elders in dit blad kunt lezen. 

Vragen of advies?


