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Toetsen van mogelijkheden en onmogelijkheden van horizontale 
verantwoording 
 
De overheid treedt terug! Dat betekent deregulering, minder regels, minder 
bureaucratie vooral in de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en het onderwijs. 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 
verantwoordelijkheid 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 verantwoording, in het onderwijs haalbaar, reëel en effectief kan zijn.  
 
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 haalbaarheid, het realiteitsgehalte en de effectiviteit van 
veronderstellingen rond horizontale verantwoording. De deelnemers vinden dat horizontale 
verantwoording bijdraagt aan het beter en/of sneller oplossen van maatschappelijke 
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 bijvoorbeeld 
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 commissie 
Tabaksblat is in het leven geroepen om een nieuwe governancecode te maken die de kansen 
op nieuwe schandalen beperkt. Governance speelt echter tegenwoordig niet alleen een 
belangrijke rol in het bedrijfsleven 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 autonomie 
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 buitenwereld. OCW 
geeft scholen steeds meer ruimte om hun eigen beleid te voeren en hun onderwijs zelf in te 
richten. Het departement geeft nog slechts op hoofdlijnen richting aan zonder in details te 
treden. Het gevolg daarvan is wel dat scholen zelf verantwoording af moeten leggen over de 
manier waarop ze ruimte benutten en over de resultaten die ze hebben geboekt.  
OCW ziet goed-bestuur als een middel om beter onderwijs te realiseren en om het onderwijs 
meer maatschappelijk te verankeren. In de nieuwe besturingsfilosofie van het ministerie is de 
vergroting van de autonomie gekoppeld aan een duidelijke verantwoordingsverdeling. Alle 
spelers in het onderwijsveld zullen in de toekomst een nieuwe rol krijgen. De gevolgen van 
die nieuwe rolverdeling in de praktijk zijn op dit moment nog onduidelijk. De minister wil 
geen blauwdruk van bovenaf opleggen, maar kiest voor een lerende aanpak waardoor alle 
betrokken partijen vanuit de praktijk mee kunnen denken over en werken aan de nieuwe 
bestuurlijke verhoudingen. Dit is een complex proces waarbij het centrale toezicht vanuit de 
overheid plaats zal maken voor een interne en externe horizontale verantwoording.  
 



Experimenteren 
Wat is horizontale verantwoording precies? De instelling bevraagt de belanghebbenden in de 
omgeving 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 die wensen 
heeft vervuld. Tegelijkertijd met het vergroten van de beleidsruimte voor de instelling worden 
door horizontale verantwoording diverse belanghebbenden directer bij de instelling betrokken 
en ze kunnen daardoor reële invloed uitoefenen op de strategie en het beleid van de instelling. 
Goed-bestuur en horizontale verantwoording zijn in het onderwijs nog niet goed ingevuld en 
voor de meeste onderwijsinstellingen zijn het nog abstracte begrippen. De effecten van 
horizontale verantwoording zijn daarom nog niet te meten. Met de beleidssimulatie 
‘Verantwoord Onderwijs’ kunnen de effecten van het nog in te voeren beleid ex ante worden 
getoetst. De beleidssimulatie past bij de lerende aanpak die het ministerie voor ogen heeft 
omdat een simulatie in feite een wederzijds leerproces is. Voor het ministerie kan in kleine, 
overzichtelijke experimentele situaties met een hoog realiteitsgehalte worden nagegaan wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van horizontale verantwoording. De deelnemers 
kunnen ervaren wat horizontale verantwoording betekent en wat het voor consequenties heeft 
voor de bestaande relaties en werkwijzen in en rond de onderwijsinstellingen. 
  
Realiteit 
De door het IVA ontwikkelde beleidssimulatie ‘Verantwoord Onderwijs’ speelt zich af in de 
fictieve gemeente Opdijk. Om recht te doen aan de realiteit is de (cijfermatige) context van 
deze gemeente gebaseerd op de feitelijke gegevens van de gemeente Venray. Ook de diverse 
gebeurtenissen waar de spelers tijdens de simulatie mee geconfronteerd worden, zijn 
gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen in het Nederlandse onderwijs. Aan de simulatie doen 
40 deelnemers uit het onderwijsveld mee: leden van de Raad van Toezicht, het bestuur en het 
managementteam van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het ROC, leerlingen, 
ouders, werkgevers, politie, jeugdzorg en vertegenwoordigers van de gemeente. 
 
Vrijblijvend 
De simulatie laat zien dat het oordeel over horizontale verantwoording varieert van 
afwachtend, positief tot zeer positief. Deelnemers uit het primair onderwijs oordelen het 
meest kritisch. Dat is logisch omdat het verschil tussen het in de simulatie geschetste scenario 
en de werkelijkheid 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 kwetsbaar 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 
tegelijkertijd bezorgd dat de schoolse problematiek wordt ondergesneeuwd door niet-schoolse 
problematiek. Andere vragen zijn: hoe maak je ook belanghebbenden probleemeigenaar en 
wie stelt prioriteiten in maatschappelijke vraagstukken? 
 
Legitimatie 
Ook is er nog veel onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de 
deelnemers. Hoe is de verhouding tussen bestuur en managementteam? Hoe moet de raad van 
toezicht zijn rol invullen? Wat houdt de regierol van de gemeente in? Hoe kunnen de 
betrokken 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 vasthoudendheid (positief) en 
koppigheid (negatief)? 
 
Governancecode 
Behalve de beleidssimulatie heeft het ministerie van OCW andere onderzoeken naar goed-
bestuur in het onderwijs uitgezet. Door Berenschot is onderzoek gedaan naar de stand van 
zaken ten aanzien van governance in het onderwijs in Nederland, in het onderwijs in enkele 
relevante buitenlanden en in enkele relevante andere sectoren. Governance in enkele sectoren 
(gezondheidszorg, welzijn en volkshuisvesting) voltrekt zich volgens Berenschot op 
vergelijkbare wijze als in het onderwijs. De betrokken branches hebben inmiddels elk een 
eigen governancecode ontwikkeld en zijn druk doende met de implementatie. Volgens de 
geraadpleegde experts zal naar verwachting de implementatie van horizontale governance in 
de gezondheidszorg en volkshuisvesting ‘natuurlijker’ en sneller gaan dan in het onderwijs, 
omdat in die sectoren sprake is van contractuele opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. Maar 
ook in de gezondheidszorg en volkshuisvesting gaat het niet snel. De branche van de 
woningcorporaties is terughoudend met het formeel betrekken van stakeholders bij en in het 
bestuur van de corporaties. Volgens de code zijn ze slechts verplicht tot het instellen van een 
informele, periodieke ‘Vergadering van Belanghebbenden’. Verder is de kwaliteit van het 
toezicht in beide branches een probleem. Toezichthouders hebben een te nauwe binding met 
de sector, omdat de Raden van Toezicht te veel worden bemenst door oud-bestuurders van 
organisaties uit de eigen sector. 
 
Draagvlak 
De beleidssimulatie en andere onderzoeken over de stand van zaken ten aanzien van 
governance vertonen grote overeenkomsten in resultaten. Er is echter een belangrijk verschil: 
de deelnemers aan de beleidssimulatie ervaren horizontale verantwoording en de 
consequenties ervan (knelpunten, onduidelijkheden, belangrijke voorwaarden), terwijl de 
deelnemers aan de andere onderzoeken praten over horizontale verantwoording en de 
consequenties ervan. De aanbevelingen van de geraadpleegde experts zijn gebaseerd op 
verwachtingen, die van de deelnemers aan de simulatie op ervaringen waardoor de resultaten 
van de simulatie ook kunnen rekenen op meer draagvlak. Dat is de kracht van een 
beleidssimulatie. Tegelijkertijd past de beleidssimulatie bij de lerende aanpak die OCW voor 
ogen staat. 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 
verantwoording. 
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