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Inleiding

Vierhonderd gasten kwamen op 26 mei 2014 naar Nieuwegein voor de Dag van het onder
wijsbestuur. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseerde deze dag 
om het gesprek aan te moedigen over de moeilijk grijpbare aspecten van besturen; de  
‘zachte’  kanten, die buiten de regels en de codes voor integriteit vallen.

Op het programma stonden een controversiële lezing van prof. dr. Edith Hooge, een 
optreden van minister Jet Bussemaker, een paneldiscussie met vijf voorzitters van sector
raden en de voorzitter van Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) 
en elf workshops, die elk tweemaal werden gegeven. Dit verslag geeft een impressie van de 
inspirerende bijeenkomst die dat opleverde.
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Parijs-Dakar: onderwijsbestuur als rallyrijden 

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deed de aftrap van de dag. 
In haar speech zei ze dat onderwijsbestuurders zichzelf moeten zien als rallyrijders die 
deelnemen aan ParijsDakar. Ze navigeren, komen onverwachte hobbels tegen en soms 
waait de kaart weg. Bestuurders hebben dus improvisatievermogen nodig, waarbij ze vooral 
goed in gesprek blijven met de bijrijders: leraren, ouders en andere betrokken partijen.

Het idee is dat ze niet alleen handelen naar de letter van de wet of code, maar vooral naar de 
geest ervan. Met de publieke waarde van optimaal onderwijs als uitgangspunt. Verder 
moeten ze een eigen visie hebben en weten waar hun Dakar ligt. Tot slot is het zaak dat ze 
tegenspraak organiseren, om te voorkomen dat ze vastlopen in hun eigen woestijn. 

Bestuurders hebben volgens de minister dus een stimulerende en uitnodigende opstelling 
nodig. Daarvoor is ruimte, want  Nederlandse bestuurders hebben internationaal  gezien de 
unieke vrijheid om hun eigen visie vorm te geven. Bij die vrijheid hoort de verantwoorde
lijkheid om met leraren, ouders en andere partijen een koers uit te zetten naar het best 
mogelijke onderwijs.

‘Bestuurders moeten hun eigen 
tegengeluid organiseren.’
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Al die regels zijn contraproductief, vindt 
Hooge. Want een overmaat aan regels leidt 
tot uitholling van professioneel handelen. 
Regels doen immers geen beroep op het 
eigen inzicht en de eigen moraal en 
motivatie van mensen. 

Hooge waarschuwt bestuurders dat leraren 
pas professionele ruimte en vertrouwen 
kunnen krijgen als de beroepskwaliteit 
verbetert. Daarvoor moeten de lerarenoplei
dingen snel beter worden. Want de 
opleidingen gaan vooruit, maar veel te 
traag. Daarom pleit ze voor rijksacademies 
voor academische lerarenopleidingen, met 
strenge toelatingsprocedures.

Verder vindt ze dat bestuurders er iets aan 
moeten doen dat in het basisonderwijs 
vooral vrouwen in deeltijd werken. ‘Als 
vrouwen niet meer dan drie dagen willen 
werken, leggen zij vaak het primaat bij (een 
combinatie van werken en) de zorg voor 
thuis, in plaats bij hun beroep en de continue 
professionalisering die daarbij hoort.’ 
Deeltijdwerkers zijn dan ook niet de beste 
leraren, haalt Hooge de onderwijsinspectie 
aan, voor een hoorbaar verontwaardigde 
zaal.

Tot slot denkt Hooge dat bestuurders hogere 
eisen moeten stellen aan bestaande leraren. 
Ze moeten worden verplicht om continu 
aan hun professionaliteit te blijven werken. 
Het mededogen met onvoldoende 
functionerende leraren moet afgelopen 
zijn. De zaal klapt.

Hooge meent dat leraren geen al te grote 
vinger in de bestuurlijke pap mogen krijgen. 
De ‘op zichzelf mooie’ beweging van meer 
professionele ruimte voor leraren mag er 
niet toe leiden dat het primaat van 
onderwijsbestuur eenzijdig bij hen komt te 
liggen. Ze hebben de wijsheid immers niet 
in pacht. Het perspectief van leerlingen, 
hun ouders en betrokkenen in de samenle
ving is minstens even belangrijk, volgens De 
Hooge.

Het volledige essay van Edith Hooge vindt u 
hier.

Essay Edith Hooge:  
Hoge verwachting, vrije 
uitvoering, stevige sturing

De keynote speech van de dag komt van 
prof. dr. Edith Hooge. Ze agendeert 
thema’s die later in de workshops 
terugkomen. Opgewekt kraakt ze harde 
noten, met aanbevelingen voor beter 
onderwijsbestuur.

Hooge heeft kritiek op de bestuurders die 
zich in de (sociale) media sceptisch uitlieten 
over twee mbobestuurders die in 2013 een 
eed aflegden. Daarbij beloofden ze 
onderwijs voorop te stellen, integer te 
handelen en zorgvuldig om te gaan met 
geld. ‘Moet iedere bestuurder dit doen, 
eedjes afleggen?’, was een schampere 
reactie. Hooge: ‘Het lijkt alsof het niet zo 
belangrijk wordt gevonden om te zoeken 
naar manieren om de zachte kant van 
besturen vorm te geven.’ Dat is een slechte 
zaak, volgens Hooge. Want de zachte kant is 
essentieel. Gedragsregels, en zelfs principes, 
volstaan absoluut niet voor ethisch 
verantwoord handelen.

Ook over de regeldruk is Hooge uitgespro
ken. Leraren, schoolleiders, stafleden of 
bestuurders zien zichzelf als slachtoffers  
van een overmaat aan regels die het 
onderwijs ‘micromanagen’ en standaardise
ring afdwingen. Intussen deinzen ze er zelf 
ook niet voor terug om de uitvoering van de 
onderwijspraktijk voor anderen of zichzelf 
in uniformerende regels vast te leggen.

http://www.burgerservicenummer.org/ministeries/ocw/evenementen/dag-van-het-onderwijsbestuur
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Zes onderwijskopstukken kregen de kans 
om te reageren op het essay van prof. dr. 
Edith Hooge. Het waren: 
• Rinda den Besten, PORaad;
• Paul Rosenmöller, VOraad;
• Jan van Zijl, MBO Raad;
• Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen;
• Karl Dittrich, VSNU;
•  Pieter Hettema, Vereniging van 

Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 
(VTOI).

Hier volgen wat van de opvallendste 
uitspraken. 

‘Bestuurders horen het nu eerder dan 
de krant, als er iets aan de hand is. 
Het gaat om een open cultuur. Die 
dwing je niet af met regels, maar door 
elkaar aan te spreken.’
Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen.

We moeten de samenleving erbij 
betrekken, want die betrokkenheid 
hebben we nodig. Een kleine stap is al 
dat jonge mensen stage lopen bij 
toezichthouders. Dan kunnen ze zien 
dat het veel minder eng is dan ze 
denken.
(Karl Dittrich, VSNU)

‘Wakker is iedereen wel, nu moeten 
we wakker blijven. Waarbij geldt dat 
de spelregels het spel niet maken. 
Hoe hou je het dan wel levend? Door 
een sfeer te scheppen waarin bestuur-
ders elkaar aanspreken. We hebben 
geleerd van Amarantis. Toen wist 
iedereen dat er iets aan de hand was, 
maar gebeurde er niets. Nu gaan we 
er wel over praten, als we aanvoelen 
dat er iets niet klopt.’ 
(Jan van Zijl, MBO Raad)

‘We zitten in een moeras van wan-
trouwen en ontevredenheid. Er is 
steeds meer horizontale en verticale 
verantwoording. Ik geloof in normaal 
gedrag. Er zijn toch geen mensen die 
bewust slecht onderwijs willen 
geven?’ 
(Karl Dittrich, VSNU)

‘Ik hoor soms het verhaal dat groot-
schaligheid slecht is voor onderwijs-
instellingen. Voor het primair 
onderwijs geldt echter dat het in de 
wijk kleinschalig moet zijn. 
Daarboven kan het best groot zijn. In 
het primair onderwijs zijn scholen 
soms eerder gevaarlijk klein dan te 
groot. Zeker nu er met passend 
onderwijs zoveel op hen afkomt.’
(Rinda den Besten, PO-Raad)

‘Ik mis de onderbouwing voor de 
stelling van Edith Hooge dat te veel 
parttime werkende vrouwen slecht 
zouden zijn voor de 
onderwijskwaliteit.‘Er komen hele 
bakken buitenlanders naar 
Nederland om te kijken hoe wij het 
hier doen in ons onderwijs. Ik zou het 
probleem niet groter willen maken 
dan het is. En ik denk ook niet dat wie 
gaat voor het primaat van de baan per 
se een betere docent is.’ 
(Paul Rosenmöller, VO-raad)

‘Het maakt het voor een teamleider 
wel heel moeilijk als alles in twee 
dagen moet worden geperst, inclusief 
extra taken en bijscholing.’
(Rinda den Besten, PO-Raad)

Gehoord in de paneldiscussie
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Naar een lerende cultuur: hoe bereik je die? 

Bestuurders kunnen veel leren van situaties waarin het 
bijna mis gaat, de near misses, zoals ze in de luchtvaart en 
de medische wereld heten.  Daarvoor is een open cultuur 
nodig, waarin geaccepteerd wordt dat er fouten gemaakt 
worden. Als die openheid ontbreekt, verdwijnen de 
bijna-missers onder het vloerkleed of wordt er alleen 
gekeken naar nieuwe regels, protocollen en richtlijnen om 
herhaling te voorkomen. Zonde, want dan blijft het 
leereffect uit, en mist de groep de opsteker van het feit dat 
een fout is voorkomen.

De belangrijkste aanbeveling is daarom dat er over 
bijna-missers gepraat moet worden. Dat lijkt een open 
deur, maar is het niet, volgens een van de deelnemers: ‘Je 
moet open en transparant zijn, maar dat is moeilijk in het 
onderwijs, want fouten maken wordt niet geaccepteerd.’

Nog een belangrijke aanbeveling: zorg ervoor dat je de 
feiten op een rijtje hebt voordat je met je bijna-missers 
naar buiten komt. Als de feiten vaag zijn of ontbreken, is de 
kans groot dat een bijna-misser alsnog een misser wordt, 
doordat het verhaal een eigen leven gaat leiden.

Dat openheid over near misses nog geen gesneden koek is, 
bleek ook tijdens de workshop. Er werd zorgvuldig alleen in 
algemene termen gepraat. Niemand klapte over een 
bijna-misser van eigen fabricaat uit de school. 

Door Victor Bekkers 
(hoogleraar openbaar bestuur, 
Erasmus Universiteit 
Rotterdam) en Bram Steijn 
(hoogleraar hrm in de publieke 
sector, Erasmus Universiteit 
Rotterdam)

Workshop 6

Belangrijk onderdeel van de Dag van het onderwijsbestuur waren 
de workshops. Er waren er elf, die elk twee keer werden gegeven. 
Hieronder leest u een impressie van vier workshops.  

Bestuur en toezicht op onderwijskwaliteit 

Over goed bestuur en toezicht op onderwijskwaliteit zijn 
boeken vol geschreven. Ron Bormans is voorzitter van het 
college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam. Hij had 
geen ingewikkeld verhaal nodig. Zijn recept om de kwaliteit 
van bestuur en onderwijs te meten, past op één dia.

1. Leerlingen tevreden? 
2.  Docenten tevreden? 

(medewerkertevredenheidsonderzoek)
3. Deskundigen tevreden? (NVAO)
4. Afnemers tevreden? (hbo-monitor)
5. Studiesucces in orde?

Het komt erop neer dat de kwaliteit op orde is als de 
betrokken partijen meetbaar tevreden zijn en als de 
resultaten goed zijn.

Het concept is op het eerste oog zo eenvoudig en 
afdoende dat de zaal er stil van wordt.  ‘Maar dat studen-
ten tevreden zijn hoeft toch niet te betekenen dat een 
opleiding goed is?’, vraagt een student licht vertwijfeld.

Bormans kan er de humor wel van inzien, dat een student 
het beoordelingsvermogen van studenten in twijfel trekt. 
Bormans heeft zelf meer vertrouwen in studenten, licht hij 
toe. ‘Studenten hebben veel kijk op kwaliteit, ze spreken 
alleen het boeventaaltje van de onderwijswereld niet.’

Bovendien heeft hij andere garanties achter de hand. De 
deskundigen van de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatieorganisatie (NVAO) moeten ook tevreden zijn, 

Door Ron Bormans, voorzitter 
van het college van bestuur van 
de Hogeschool Rotterdam

Workshop 1a

net als de afnemende partijen. Verder praat Bormans nog 
zo open mogelijk met alle partijen. ‘Ik zeg het ook als het 
minder goed gaat. Dat is dan vervelend, maar het moet.’
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4.  Interactieve controlesystemen, die zijn gebaseerd op 
dialoog en feedback. 

Otten stelt dat bestuurders in het onderwijs alleen met 
geloofs- en interactieve controlesystemen effectief sturing 
kunnen geven.  Grenzen stellen en lijstjes afvinken werken 
immers niet zo goed in het onderwijs. Het moet gaan om 
bezieling en dialoog. Interactieve controlesystemen hebben 
bovendien als voordeel dat ze niet alleen duidelijk maken 
wat er eventueel mis is, maar ook meteen een oplossing 
aanreiken. Wat een technische manier is om te zeggen dat 
bestuurders het gesprek in hun organisatie aan moeten 
gaan en goed naar hun gesprekspartners moeten luisteren.

Otten geeft aanwijzingen voor dat goede gesprek. Volgens 
hem gaat het erom om verder te komen dan alleen 
opvattingen, meningen en aannames (OMA’s). Voorbeelden 
van die OMA’s zijn: Doe niet zo belachelijk! Dat is nog nooit 
eerder geprobeerd. Dat past niet in het budget.

Het gaat erom verder te komen dan de OMA’s, en uit te 
vinden welke overtuigingen erachter zitten. 

Om bij de achterliggende overtuigingen te komen, stelt 
Otten een drietrapsraket van vragen voor:
A. Wat vind je? Antwoord: Henk is een slechte leraar.
B.  Waarom vind je dat? Antwoord: Hij is altijd te laat.
C.  Waarom is dat belangrijk? Antwoord: Leraren moeten het 

goede voorbeeld geven, en daar hoort punctualiteit bij.

Volgens Otten is deze combinatie van goed luisteren en 
gericht vragen stellen de beste manier voor bestuurders 
om de vinger aan de pols te houden en goed te sturen.

Workshop 7 Bestuur en toezicht op onderwijskwaliteit 

Hendrik van Moorsel bespreekt vragen als: Hoe voorkom 
je fouten?  En wat heb je nodig om goed vooruit te kijken 
en risico’s op tijd te signaleren?  

Van Moorsel kijkt eerst wat voor vlees hij in de kuip heeft, 
door meerkeuzevragen over risicomanagement aan de 
deelnemers voor te leggen. Daarna vraagt hij wat de zaal 
wil weten, zodat hij zijn presentatie op de vragen af kan 
stemmen. Het gaat vooral over het meten en wegen van 
risico’s en het opzetten van een goede cyclus voor 
risicomanagement.

Een belangrijke kanttekening van Van Moorsel: alleen 
afvinken is niet voldoende. Hoe goed je risicomanagement 
ook op orde is, je moet altijd op je intuïtie blijven vertrou-
wen. Als voorbeeld noemt hij een fusie waar iedereen het 
schijnbaar mee eens was. Bij verder doorvragen bleken 
vrijwel alle betrokkenen grote twijfels te hebben. Die 
raakten echter ondergesneeuwd door groepsdruk.

Besturen voorbij codes, regels en structuren: 
gedrag en integriteit

Hoe kun je sturen en toezicht houden op basis van 
collectieve ambities in plaats van structuren en procedu-
res? Hoe voorkom je de regelreflex? Dat zijn de vragen 
waar het in de workshop van Jan Otten om gaat.

Otten noemt vier manieren waarop bestuurders sturing 
kunnen geven aan hun organisatie. Het zijn de levers of 
control van Robert Simons:
1. Geloofssystemen, waarbij het gaat om visie en missie.
2. Grenssystemen, waarbij grenzen worden getrokken.
3.  Diagnostische controlesystemen, waarbij risico’s 

worden afgevinkt.

Door Hendrik van Moorsel.  
Van Moorsel werkt bij de Galan 
Groep en was lid van de 
commissie die de gang van 
zaken op Amarantis 
onderzocht.

Door Jan Otten van ACS, een 
adviesbureau voor strategie en 
organisatie. Otten is gespeciali-
seerd in behavioural auditing & 
soft controls.

Workshop 10



Giel Kessels (31)
Docent autotechniek 
Summa College, Eindhoven
Mbo-ambassadeur
Beroepsvereniging docenten mbo 
(BVMBO)

Met welke vraag kwam u binnen? 
‘Ik wilde kijken hoe onderwijsinstel-
lingen onderling samenwerken, en 
met het ministerie. Ik wil de structu-
ren beter leren kennen.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘Dat een open gesprek aangaan 
hier op waarde wordt geschat. Dat 
je het onderwijs samen maakt en 
dat je elkaar nodig hebt. Je moet 
dan wel feedback kunnen krijgen en 
die vooral ook openhartig durven 
geven. Ik vind vanaf nu dat ik 
daarin een voorbeeldrol heb binnen 
onze school.’ 

Wat is voor u aansprekend 
besturen? 
‘Een aansprekend bestuurder is 
iemand die naar je ideeën luistert, 
die het op prijs stelt als je je 
kwetsbaar opstelt en dat zelf ook 
doet. Een aansprekend bestuurder 
maakt mogelijk dat je je kunt 
ontwikkelen, maar zegt ook 
concreet nee als dat niet kan. Drie 
keer per jaar word ik door het 
bestuur uitgenodigd daarover te 
komen praten. Zo hebben we 
bijvoorbeeld na zo’n overleg 
ingevoerd dat docenten elkaar 
observeren in de klas en feedback 
geven.’

Azad Hassan (54)
Directie rekenschap en juridische 
zaken 
Inspectie voor het Onderwijs
Ministerie van OCW

Met welke vraag kwam u binnen? 
‘Ik wilde kijken welke problemen 
leven onder besturen.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘Ik heb meer aandacht gekregen 
voor de andere kant van het 
verhaal. Zo zag ik bij een mbo dat 
de steun van het hele bedrijfsleven 
wegviel door een mislukte fusie. En 
ik hoorde dat de collegevoorzitter 
van Avans Hogeschool nog steeds 
lesgeeft, zodat hij letterlijk uit de 
praktijk haalt waar risico’s liggen. 
Voor mezelf neem ik mee: vraag 
niet het onmogelijke, soms zijn 
dingen nu eenmaal zo.’

Wat is voor u aansprekend 
besturen?
‘Beter communiceren. Ik heb hier 
een aantal studenten gesproken. 
Die moet je serieus nemen als 
bestuur.’

Jeroen Goudsmit (27)
Promovendus theoretische 
filosofie
Lid Universiteitsraad Universiteit 
Utrecht

Met welke vraag kwam u binnen?
‘Ik wilde leren over medezeggen-
schap bij de andere universiteiten, 
maar ik heb daar niet veel van 
gezien.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘Dat je het als college van bestuur 
en medezeggenschap samen moet 
doen. Ik zie mijn eigen bestuurders 
voornamelijk in formele setting, dus 
het was erg leuk te merken dat 
medezeggenschap leeft onder de 
bestuurders hier. 
Ik zie medezeggenschap als een 
georganiseerd platform waar je 
uitlegt wat je plannen zijn. Als je 
wilt weten of iemand iets begrijpt, 
moet je het ze hardop laten 
uitleggen. Als je iets niet hoeft uit te 
leggen, is het gemakkelijk om 
dingen over het hoofd te zien.’

Wat is voor u aansprekend 
besturen?
‘Dat je bestuurders kunt 
aanspreken op wat ze aan het doen 
zijn, en zij dat vervolgens helder 
kunnen uitleggen.’

Ine Corsten (64)
Vice-voorzitter college van 
bestuurr
Katholieke Scholengemeenschap 
Etten-Leur (KSE)

Met welke vraag kwam u binnen? 
‘Ik wilde kijken naar de wisselwer-
king tussen bestuurders en 
toezichthouders. Wat moet een 
toezichthouder vragen om een 
bestuurder in lijn te houden? En 
dan gaat het niet alleen om de 
kengetallen, maar vooral om het 
moreel kompas.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘De vijf taboes van Edith Hooge en 
dan met name die over parttime 
docenten die minder goed  
presteren. Je voelde de commotie in 
de zaal. Daar wil ik graag verder 
naar kijken. Het ondersteunt  een 
onderzoek dat wij hebben gedaan 
naar de ervaring met werkdruk 
volledig, waarbij opviel dat 
vrouwen veel sneller werkdruk 
ervaren dan mannen. ‘

Wat is voor u aansprekend 
besturen?
‘Niet afvinken maar aanvinken’, 
hoorde ik vandaag iemand zeggen. 
Ja, denk ik dan. De onderwijsin-
spectie is de politieagent van OCW 
geworden. Ze zijn van 35 naar 84 
indicatoren gegaan waarop een 
school beoordeeld wordt. Heb je er 
eentje niet op orde, dan word je 
daarop afgewezen. Terwijl je het op 
alle andere fronten wél goed doet.’

Peter Hulsen (45)
Directeur
Landelijke Ouderraad

Met welke vraag kwam u binnen?
‘Ik vroeg me af hoe de betrokken-
heid van ouders en studenten of 
leerlingen bij onderwijs in de 
praktijk vorm krijgt in bestuur en 
medezeggenschap.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘De laatste regels van het verhaal 
van Edith Hooge: ‘Kwaliteit van 
onderwijs valt of staat niet bij de 
kwaliteit van leraren en 
onderwijsprofessionals op zich, 
maar bij de kwaliteit van hun 
relatie met leerlingen, ouders en 
partijen in de lokale gemeenschap. 
En de kwaliteit van die relatie 
bepaalt uiteindelijk de kwaliteit van 
onderwijsbestuur.’ Bovendien heb 
ik visitekaartjes verzameld van 
mensen die daar graag aan willen 
werken.’

Wat is voor u aansprekend 
besturen?
‘Samen besturen, in dialoog, 
uiteraard met respect voor ieders 
rol. Een school is geen willekeurig 
bedrijf, maar een gemeenschap van 
onderwijsprofessionals en 
leerlingen met hun ouders, ingebed 
in een woonomgeving. We zullen 
werken aan koploperprojecten rond 
partnerschap, ouderparticipatie, die 
als goede voorbeelden kunnen 
dienen.’

Ferdinand van Kampen (53)
Voorzitter raad van toezicht
Stichting Katholiek Voortgezet 
Onderwijs Breda

Met welke vraag kwam u binnen? 
‘Ik wilde weten of onze nieuwe raad 
van toezicht de toets doorstaat. 
Vorig jaar is de oude raad 
opgestapt, waaronder ik. Er was 
geen openheid, daarom ging het 
fout. Ik ben daarna gevraagd een 
nieuwe raad op te zetten. Ik zie het 
als een schone lei.’

Met welke informatie gaat u naar 
huis?
‘Dat we al heel ver op de goede weg 
zijn. En in één van de workshops 
werden foto’s van een zwembad 
getoond.  Op de ene foto was het 
zwembad klein, op de andere leek 
het enorm groot. Het is maar net 
welk perspectief je kiest.’

Wat is voor u aansprekend 
besturen?
‘Kwetsbaar durven zijn, en daar 
kracht uit halen. En als er geen 
openheid is, keihard knopen 
kunnen doorhakken. En jonge 
mensen naar binnen halen. Ik heb 
al iemand op het oog.’
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Wat vonden de deelnemers?
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