Werk in uitvoering

Een onderzoek naar de code Goed onderwijsbestuur

Sietske Hendriks
Universiteit Utrecht
8-7-2011

‘Werk in uitvoering’ - Een onderzoek naar de code Goed onderwijsbestuur
Master Publiek Management
Sietske Hendriks
3165833
Universiteit Utrecht
Utrechtse school voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO)
8 juli 2011
Onder begeleiding van:
Drs. Bas de Wit MSc
Prof. Dr. Mirko Noordegraaf
Universiteit Utrecht
&
Annemiek Staarman
VO-raad

Afbeelding omslag: Suus van den Akker

Sietske Hendriks, 2011 - Werk in Uitvoering

Pagina 1

Voorwoord

‘Doorzetters beginnen hun succes daar waar anderen de moed verliezen’ (Papa)
Het was niet altijd simpel en het ging niet altijd van zelf, maar hier ligt hij dan, mijn scriptie voor de
master Publiek Management. Het document dat het slotstuk vormt van een vijfjarige USBO carrière
om nooit te vergeten. Met deze scriptie wilde ik proberen nog eenmaal boven mezelf uit te stijgen.
Daarom heb ik er heel bewust voor gekozen om onderzoek te gaan doen binnen het voorgezet
onderwijs, de sector waar ik de meeste passie voor heb. Dat wist ik al een tijdje, maar het
inspirerende vak Publieke Organisaties in de tweede periode van de master bevestigde dit nog eens.
Het is de professionele organisatie in het publieke domein die mijn hart sneller doet kloppen. En dat
geldt in het bijzonder voor de middelbare school.
Ik kreeg de prachtige kans om stage te lopen bij de VO-raad. Annemiek en Robbert hebben mij
tijdens deze stage veel inzicht gegeven in de bestuurlijke context waarin schoolbesturen moeten
opereren. Ook werd al snel duidelijk de VO-raad zich ook in een bijzondere positie bevindt als
intermediair tussen het ministerie van Onderwijs enerzijds en de schoolbesturen in het voorgezet
onderwijs anderzijds. De vraag vanuit de VO-raad ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur,
werd dan ook al snel een onderzoeksvraag waarin deze complexe positionering van de VO-raad een
plaats kreeg. Vervolgens heb ik de kans gekregen om twaalf bestuurders dan wel schoolleiders in
heel Nederland te spreken. Tijdens mijn reizen kriskras door het hele land heb ik zeer bijzondere
mensen gesproken. Door hen heb ik me vele malen verbaasd en verwonderd over hoe het er in de
bestuurlijke wereld van het voorgezet onderwijs aan toe gaat. Ik wil alle mensen die ik heb gesproken
zeer bedanken voor hun openhartigheid. De gesprekken hebben mij doen inzien dat er nog veel
ruimte voor groei en verbetering is binnen het voorgezet onderwijs de komende decennia en het
heeft me alleen maar gestimuleerd om daar mijn steentje aan te gaan bijdragen.
Naast de respondenten, wil ik alle anderen bedanken die mij hebben geholpen dit rapport te maken
tot wat het is. Allereerst Annemiek en Robbert, bedankt dat jullie me zo intensief betrokken hebben
bij jullie werkzaamheden en bedankt voor jullie eerlijkheid en openhartigheid. Bas, ik vind het een
eer dat ik de eerste student mag zijn die onder jouw intensieve begeleiding afstudeert aan de USBO.
Ondanks je eigen drukke programma heb ik altijd had gevoel gehad bij je terecht te kunnen. Mirko,
jou wil ik vooral bedanken voor je mails die mij telkens opnieuw weer aan het denken zette.
Daarnaast nog een speciaal dankwoord voor een aantal bijzondere personen in mijn leven. Mijn
meiden en mijn bestuur wil ik bedanken voor de geweldige tijd die ik met hen op de USBO heb
mogen beleven, zonder jullie bijzijn was alles niet half zo mooi geweest. Lieve papa, jou wil ik
bedanken voor je onvoorwaardelijke steun en voor het feit dat je er altijd bent als ik je nodig heb en
lieve mama, bedankt voor de geweldige verzorging, je relativeringsvermogen en het vertrouwen wat
je me geeft. Door jullie heb ik de mogelijkheid gekregen te worden wie ik nu ben. Jelle en Deborah
wil ik bedanken voor het meeleven en Jelle, ik zou echt willen dat ik af en toe jou was. En last but not
least Jorrit, ondanks dat ik het pas jaren later zag, je hebt ook nu weer bewezen dat jij de persoon
bent die mijn leven compleet maakt. Bedankt voor de oneindige hoeveelheid liefde en stimulans die
je me geboden hebt.
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Samenvatting
Dit onderzoek speelt in op de toenemende aandacht die uitgaat naar goed bestuur binnen het
publieke domein. Om opvattingen over goed bestuur betekenis te laten krijgen binnen het
uitvoeringsveld, wordt in de praktijk gezocht naar instrumenten die deze opvattingen over kunnen
dragen. De governance code is daarbij uitgegroeid tot het meest populaire en meest ingezette
instrument. Bijna alle sectoren in het publieke domein hanteren op dit moment een dergelijke code,
veelal onder leiding van de sectororganisatie.
Een probleem waar sectororganisaties bij de invoering van governance codes tegenaan lijken te
lopen is echter dat deze codes niet direct iets betekenen binnen het uitvoeringsveld. Er is veel
discussie over de inhoud van governance codes en ervaringen uit de praktijk lijken erop te wijzen dat
codes niet sterk bekend en bemind raken binnen het uitvoeringsveld. Binnen het voorgezet
onderwijs heeft de VO-raad in 2008 de code Goed onderwijsbestuur opgesteld. Medewerkers van de
VO-raad hebben ook het gevoel dat de code niet erg leeft onder haar leden. Daarom is dit onderzoek
op gezoek gegaan naar een antwoord op de vraag: Hoe werkt de code Goed onderwijsbestuur door,
en welke invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad daarop?
Dit onderzoek is daarbij kwalitatief aangepakt. Door middel van zestien interviews en de analyse van
documenten van de VO-raad is de data verzameld. Het onderzoek is daarbij in twee fasen uitgevoerd.
Eerst is de gehanteerde implementatiestrategie vanuit de VO-raad gereconstrueerd. Vervolgens is de
doorwerking van de code in de schoolpraktijk onderzocht. Daarbij is ook de ervaring van
schoolbesturen met de gehanteerde implementatiestrategie onderzocht. Tot slot zijn verklaringen
gezocht waarom er wel of niet sprake is geweest van een sterke mate van doorwerking op
schoolniveau, waarbij gekeken is naar een mogelijk verband met de gehanteerde
implementatiestrategie vanuit VO-raad.
Uit de bevindingen is naar voren gekomen dat de positie die de VO-raad in het voorgezet
onderwijsveld bekleed, maakt dat zij te maken heeft met een aantal belemmeringen ten aanzien van
het invloed uitoefenen op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur (middels een
implementatiestrategie). De beperkte legitimiteit van de VO-raad heeft gemaakt dat de code Goed
onderwijsbestuur alleen kaderstellende regels bevat en dat er geen sanctioneringsbeleid is gevoerd.
Hierdoor is de VO-raad enigszins ingeperkt in de mogelijkheden om de door haarzelf in hoge mate
gewenste professionalisering van schoolbestuur in het voorgezet onderwijs in Nederland te sturen.
Daarnaast geldt dat er andere factoren naast de code (meer) van invloed zijn op de effectieve
uitvoering van goed schoolbestuur. De drijvende krachten achter goed schoolbestuur blijken de druk
die schoolbesturen voelen van buitenaf en de motivatie van bestuurders ten aanzien van het thema
goed schoolbestuur. Hier heeft de VO-raad zich met de ingezette implementatiestrategie niet op
gericht. De doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur en de invloed van de
implementatiestrategie zijn daardoor beperkt geweest.
De ruimte voor de VO-raad om meer invloed uit te oefenen, ligt vooral in het verbreden van de
implementatiestrategie. Dit door de implementatiestrategie niet alleen te richten op de code zelf,
maar ook op de bestuurlijke context waarin de code moet werken en de motivatie van de
bestuurders en schoolleiders die met de code moeten werken.
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1. Inleiding
‘Educational governance: nieuwe pasmunt voor wie bij wil zijn, een hype, of staan we aan het begin
van een forse kwaliteitsslag in het bestuur van het voortgezet onderwijs?’ (Klifman, 2004, p. 276 ).
Bovenstaand citaat ten aanzien van het begrip educational governance vat het debat dat op dit
moment wordt gevoerd binnen de sector voortgezet onderwijs. Daarmee loopt de sector enigszins
achter op een breder maatschappelijk debat rondom good governance dat eind jaren negentig
opkwam. Centraal thema in dat debat is de vraag: ‘Goed bestuur: wat is het, waar blijkt het uit en
wat is er voor nodig om het te realiseren?’ (Klifman, 2004, p. 276).
De discussie over goed en transparant bestuur wordt het eerst gevoerd binnen de private sector
onder de term corporate governance. Aanleiding voor de discussie zijn de boekhoudschandalen in de
Verenigde Staten en Europa en de commotie over de topsalarissen van bestuurders in het
bedrijfsleven. Ook het gebrek aan transparantie en zeggenschap van aandeelhouders leidt tot kritiek
(Onderwijsraad, 2004, p. 20). In Nederland komt de Commissie Peters in 1997 met 40 concrete
aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van de verantwoording van ondernemingsbesturen op
basis van het principe van zelfregulering (Hooge, 2004, p. 1). In 2003 bouwt de Commissie Corporate
Governance (Commissie Tabaksblat) daarop voort en stelt een code voor deugdelijk
ondernemingsbestuur op: de code-Tabaksblat. Deze code bestaat enerzijds uit principes die kunnen
worden opgevat als algemene opvattingen over goed ondernemingsbestuur en anderzijds uit bestpractice bepalingen die normen creëren voor het gedrag van bestuurders, commissarissen en
aandeelhouders (Commissie Tabaksblat, 2003).
Goed bestuur wordt in die jaren ook een relevant thema binnen de (semi-)publieke sector
(Onderwijsraad, 2004, p. 21). Het veld krijgt steeds meer bevoegdheden, omdat de centrale overheid
terugtreedt. Dit betekent echter niet dat publieke organisaties vrijer worden. Ze krijgen meer
verantwoordelijkheden en daarmee ook meer verantwoordingsverplichtingen richting
belanghebbenden (Minderman, 2008, p. 8-13). Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de cultuursector.
Daar maken de professionalisering en verzakelijking van de sector een debat over goed bestuur
noodzakelijk. De Commissie Cultural Governance (Commissie Daamen) komt in 1998 met
aanbevelingen over goed bestuur en adequaat toezicht bij culturele instellingen. Ook in de sector
sociale woningbouw krijgen woningcorporaties te maken met professionalisering, schaalvergroting
en een snel veranderende markt. Bovendien bevinden zij zich in een bijzondere positie tussen het
publieke en private domein. De Commissie Intern Toezicht Woningcorporaties (Commissie Glasz)
brengt daarom in 1998 een advies uit over verbetering van het intern toezicht binnen de sector. Ten
derde komt men ook in de zorg met een governance code. De zorginstellingen hebben behoefte aan
duidelijkheid over de bestuurlijke verhoudingen en aan versterking van het functioneren van de
raden van toezicht. Deze behoeften ontstaan door processen van verzelfstandiging en
schaalvergroting die plaatsvinden, in combinatie met het ontbreken van een wettelijk kader. In 1999
wordt daarom de Commissie Health Care Governance opgericht (Commissie Meurs) die
aanbevelingen voor goed bestuur opstelt.
De adviezen van deze commissies uit verschillende maatschappelijke sectoren kent een aantal
belangrijke gemeenschappelijke uitgangspuntenpunten. In alle sectoren bestaat ten eerste behoefte
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aan duidelijkheid over bestuurlijke verhoudingen, waarbij de scheiding tussen intern toezicht en
bestuur centraal staat. Ten tweede is het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende
toezicht van belang. Door de verschillende commissies worden aanbevelingen gedaan ten aanzien
van het instellen en functioneren van een apart intern toezichthoudend orgaan naast het bestuurlijke
orgaan en de verantwoording daarover aan derden (Onderwijsraad, 2004, p. 28). Daarnaast zijn
principes of algemene opvattingen over ‘goed bestuur’ onderdeel van de aanbevelingen, veelal
vervat in een code. Daarbij is het idee dat het toezicht houden op en de doorontwikkeling van een
dergelijke code voor goed bestuur primair een taak is van de sector zelf, waarbij de sectororganisatie
een leidende rol kan spelen. Zo is in de sociale woningbouw de koepelorganisatie AEDES leidend in
dit proces (Klifman, 2004, p. 277).
Uiteindelijk geeft ook de sector onderwijs gehoor aan de bredere maatschappelijke aandacht voor
goed en transparant bestuur. Mede doordat in het primair en voorgezet onderwijs processen van
deregulering, autonomievergroting, schaalvergroting en gewijzigde financieringsstromen opkomen,
neemt het belang van goed intern toezicht toe. Schoolbestuurders en schoolleiders zijn, als gevolg
van de grotere beleidsruimte en bestedingsvrijheid die ontstaat, meer op elkaar aangewezen en
willen hun interne ‘checks and balances’ op orde hebben. Ook wordt het voor belanghebbenden van
buiten steeds moeilijker om zicht te houden op het handelen van scholen. Hierdoor ontstaat de
noodzaak dat schoolbesturen beter horizontaal verantwoording af gaan leggen over wat zij doen
(Onderwijsraad, 2004). Tot slot hebben ook onregelmatigheden, fraude en gevallen van ernstig
wanbestuur binnen de onderwijssector geleid tot meer aandacht voor goed schoolbestuur (Hooge,
2004, p. 1).
De grote variëteit aan besturen binnen het primair en voortgezet onderwijs , maakt een discussie
over goed schoolbestuur echter niet gemakkelijk. Onderwijsbesturen verschillen sterk in omvang,
samenstelling, bestuurscultuur en soort bestuursmodel waarmee gewerkt wordt (Klifman, 2004, p.
5). In 2004 komt de Onderwijsraad met het adviesrapport Degelijk Onderwijsbestuur, waarin
algemene aanbevelingen worden gedaan voor de verschillende deelsectoren binnen het onderwijs.
Deze aanbevelingen sluiten aan bij de adviezen van de eerdergenoemde commissies uit andere semipublieke sectoren en hebben betrekking op enerzijds de scheiding van toezicht en bestuur en
anderzijds het ontwikkelen van meer en betere horizontale verantwoording. In de visie van de
Onderwijsraad is goed schoolbestuur in eerste instantie een taak van de sector zelf. ‘Elke
onderwijsinstelling moet tot een goede vorm van zelfregulering komen op het terrein van bestuur en
intern toezicht en een daarbij passende verantwoording vormgeven. Een code opgesteld door het veld
kan het sluitstuk vormen’ (Onderwijsraad, 2004, p. 9).
In dit onderzoek staat goed schoolbestuur binnen het onderwijs centraal. Inkadering vindt plaats
door specifiek en alleen te kijken naar het voortgezet onderwijs. Sinds het rapport van de
Onderwijsraad in 2004 hebben zich meerdere ontwikkelingen in de sector voorgezet onderwijs
voorgedaan die gezorgd hebben voor verdere mogelijkheden om goed schoolbestuur te stimuleren
binnen de sector, dat wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 2. Maar in het kort is in 2007 allereerst
de sectororganisatie VO-raad opgericht, waar inmiddels ruim 98 procent van de schoolbesturen zich
bij aan heeft gesloten. De VO-raad heeft vervolgens in 2008 de sectorale code Goed
onderwijsbestuur opgesteld, waarin bepalingen zijn op genomen over horizontale verantwoording,
intern toezicht en sturing en beheersing. Tot slot is het ministerie van Onderwijs in 2009 gekomen
met de wet Goed onderwijs, Goed bestuur. In de wet is de scheiding van de functies intern toezicht
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en bestuur als bekostigingsvoorwaarde opgenomen en is vastgelegd dat in het bestuursverslag van
onderwijsinstellingen dient te worden vermeld welke code voor goed bestuur men hanteert. Daarbij
is een drietal minimumeisen gesteld aan codes voor goed bestuur. Een code voor goed bestuur
binnen het onderwijs dient volgens de wet ten minste in te gaan op participatie van personeel,
integriteit van bedrijfsvoering en verantwoording aan belanghebbenden.
Verschillende veranderingen in de publieke sector van de afgelopen jaren in de vorm van
deregulering, autonomievergroting, schaalvergroting en gewijzigde financieringsstromen geven
aanleiding om binnen de publieke sector meer aandacht te besteden aan opvattingen over goed
bestuur (Onderwijsraad, 2004). Om opvattingen over goed bestuur betekenis te laten krijgen binnen
het uitvoeringsveld, lijkt daarbij te worden verondersteld dat er een instrument nodig is om deze
opvattingen over te brengen. Er zijn verschillende instrumenten die goed bestuur kunnen
bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan wet- en regelgeving, externe druk (via
belanghebbenden), codes, (zelf)evaluatie, onderlinge visitatie, trainingen, cursussen en passend
leiderschap (Hessels & Hooge, 2006, p. 34). Binnen en buiten Nederland, van publiek tot privaat is ‘de
code’ het meest populaire instrument. De andere genoemde instrumenten worden vaak ingezet als
ondersteuning bij de implementatie van een code (Hessels & Hooge, 2006, p. 34-35).
Een probleem waar men bij de invoering van governance codes tegenaan lijkt te lopen is echter dat
deze codes zelf ook niet direct iets betekenen binnen het uitvoeringsveld. Het risico is dat goed
bestuur zoals omschreven in codes een alomvattend concept wordt dat verwijst naar een statisch
ideale situatie, wat niet aansluit bij de belevingswereld van de praktijk (Van den Heuvel, Huberts &
Verberk, 2009). Ervaringen uit de praktijk in verschillende publieke sectoren laten zien dat codes in
eerste instantie moeilijk tot stand komen en vervolgens niet bekend en bemind raken binnen het
uitvoeringsveld (Klifman, 2004, p. 279). Tegen deze problematiek kunnen opstellers van codes
aanlopen. De vraag is hoe zij het beste met deze problematiek om kunnen gaan. Wat is daarvoor de
ideale strategie? Welke strategie is het meest passend?

1.1 Doelstelling
De verwachting dat codes nodig zijn om opvattingen over goed bestuur te laten doorwerken in
combinatie met de ervaringen uit de praktijk die laten zien dat governance codes niet direct
betekenisvol zijn, maken de inzet van een goede implementatiestrategie noodzakelijk.
Uit gesprekken met medewerkers van de VO-raad blijkt dat zij ook tegen het probleem aan lopen dat
de door hen opgestelde code Goed onderwijsbestuur uit 2008 niet erg lijkt te leven onder de leden.
Op workshops of themabijeenkomsten die door de VO-raad over de code zijn georganiseerd is de
opkomst relatief laag. Ook geven ze aan veel moeite te hebben moeten doen om een respons van 60
procent te krijgen op de enquête die is uitgezet onder de leden ten behoeve van het onderzoek naar
de voortgang van de implementatie van de code. En in de communicatie tussen de VO-raad en haar
leden blijkt volgens de beleidsmedewerkers keer op keer dat schoolbesturen voornamelijk met één
vraag zitten: hoe regelen we voor onze school de scheiding tussen toezicht en bestuur? Die vraag is
ingegeven door de komst van de wet Goed onderwijs, Goed bestuur waarin de scheiding wettelijk
verplicht is gesteld.

Sietske Hendriks, 2011 - Werk in Uitvoering

Pagina 8

Dat maakt het interessant om te onderzoeken wat het daadwerkelijke effect van de code Goed
onderwijsbestuur is geweest binnen de uitvoeringspraktijk van scholen en hoe de
implementatiestrategie van de VO-raad daarop van invloed is geweest. Dit met het uiteindelijke doel
om te komen tot concrete aanbevelingen voor de VO-raad over hoe zij de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur kan versterken.
Concreet laat het onderzoeksdoel zich dan als volgt verwoorden:
Inzicht verkrijgen in de wijze waarop de code Goed onderwijsbestuur doorwerkt binnen de
uitvoeringspraktijk van scholen in het voortgezet onderwijs, met het uiteindelijke doel aanbevelingen
te kunnen formuleren voor de VO-raad ten aanzien van de versterking van de doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur middels de inzet van een implementatiestrategie.
Specifiek betekent dit dat ten eerste vanuit de theorie wordt gekeken naar codes voor goed bestuur.
Belangrijk hierbij is hoe een code qua vorm getypeerd kan worden en hoe in een code inhoudelijk
invulling kan worden gegeven aan het concept goed bestuur.
Vanuit die focus wordt vervolgens theoretisch gekeken naar wat onder de doorwerking van codes
voor goed bestuur kan worden verstaan. Daarbij richt dit onderzoek zich niet op de doorwerking van
opvattingen over goed bestuur in het algemeen, maar alleen op de doorwerking van opvattingen
over goed bestuur zoals deze in de code Goed onderwijsbestuur staan benoemd.
De inhoud van de code Goed onderwijsbestuur gaat over de wijze waarop de leden van de VO-raad
invulling wensen te geven aan het bestuur van hun instellingen (VO-raad, 2008). Dit onderzoek richt
zich dan ook op het effect wat de code heeft ten aanzien van het interne schoolbestuur binnen het
voorgezet onderwijs. Daarmee wordt bedoeld dat in het empirische deel van het onderzoek specifiek
en alleen gekeken wordt naar hoe een schoolbestuur ten aanzien van de eigen schoolorganisatie
omgaat met de bepalingen uit de code. De code heet de code Goed onderwijsbestuur maar gaat
inhoudelijk eigenlijk over hoe vorm gegeven dient te worden aan goed schoolbestuur. De naam van
de code wordt gehandhaafd in dit onderzoek, maar voor de rest zal worden gesproken over goed
schoolbestuur.
Naast de code Goed onderwijsbestuur en de doorwerking van deze code staat ten derde de
implementatiestrategie van de VO-raad centraal. Belangrijk daarbij is om duidelijk te maken dat dit
onderzoek zich niet richt op de implementatiestrategie vanuit de VO-raad ten aanzien van het thema
goed schoolbestuur. De code Goed onderwijsbestuur zou dan gezien worden als een onderdeel van
deze brede strategie. Dit onderzoek beperkt zich door alleen te kijken naar de
implementatiestrategie vanuit de VO-raad die ten aanzien van de implementatie van de code Goed
onderwijsbestuur is ingezet. Deze keuze is gemaakt omdat voor de VO-raad het bestaan van de code
Goed onderwijsbestuur niet ter discussie staat. In dit onderzoek wordt het bestaan van de code Goed
onderwijsbestuur dus als uitgangspunt voor het onderzoek genomen en er wordt alleen gekeken op
welke wijze deze code door de VO-raad geïmplementeerd is.
In de laatste stap wordt een relatie gelegd tussen de drie kernbegrippen door te kijken hoe er sprake
is van invloed van de implementatiestrategie van de VO-raad op de doorwerking van de code Goed
onderwijsbestuur in de uitvoeringspraktijk van scholen in het voorgezet onderwijs.
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Schematisch kan dit als volgt worden weergegeven:

Figuur 1: Schematisch overzicht onderzoek

1.2 Vraagstelling
Om tot het doel van dit onderzoek te komen staat de beantwoording van de volgende vraag centraal:
Hoe werkt de code Goed onderwijsbestuur door, en welke invloed heeft de implementatiestrategie
van de VO-raad daarop?
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn de onderstaande deelvragen van belang. Zij staan
centraal in het onderzoeksproces en geven richting aan de onderwerpen van dit onderzoek. De
deelvragen zijn zowel theoretisch als empirisch van aard.
Theoretische deelvragen
1.
2.
3.
4.

Wat zijn codes (voor goed bestuur)?
Wat wordt verstaan onder de doorwerking van codes (voor goed bestuur)?
Wat houden de begrippen beleidsimplementatie en implementatiestrategie in?
Wat is de veronderstelde relatie tussen de doorwerking van codes en een
implementatiestrategie?

De basis voor de theoretische deelvragen wordt gevormd door het figuur in paragraaf 1.2. Met
behulp van de eerste deelvraag wordt in algemene zin een code (voor goed bestuur) getypeerd,
zowel qua vorm als qua inhoud. In specifieke zin wordt vervolgens de code Goed onderwijsbestuur
getypeerd. De tweede deelvraag gaat in op de doorwerking van codes op de uitvoeringspraktijk. Met
de derde deelvraag wordt de basis gelegd voor de empirische dataverzameling over de wijze waarop
de VO-raad haar implementatiestrategie heeft ingezet. Tot slot wordt middels deelvraag vier de
veronderstelde invloed van de implementatiestrategie op de doorwerking van de code theoretisch
vastgesteld.
Empirische deelvragen
1. Hoe werkt de code Goed onderwijsbestuur door in de uitvoeringspraktijk van scholen?
2. Op welke wijze is de implementatiestrategie van de VO-raad ten aanzien van de code
Goed onderwijsbestuur tot stand gekomen en uitgevoerd?
3. Welke invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad op de doorwerking van
de code Goed onderwijsbestuur?
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Met de antwoorden op de theoretische deelvragen als basis, verwoord in het theoretisch kader in
hoofdstuk 3, wordt door middel van het empirische deel van dit onderzoek een antwoord gegeven
op de drie empirische deelvragen. Allereerst wordt met de eerste empirische deelvraag gekeken naar
de wijze waarop de code Goed onderwijsbestuur doorwerkt binnen de schoolpraktijk. Hierbij zal
eerst worden beschreven op welke wijze binnen scholen invulling wordt gegeven aan de bepalingen
uit de code Goed onderwijsbestuur. Vervolgens zal gekeken worden welke rol de code Goed
onderwijsbestuur hierbij heeft gespeeld. Met de tweede en derde empirische deelvraag wordt vanuit
de kant van de VO-raad, respectievelijk de kant van de bestuurders en schoolleiders, gekeken naar de
wijze waarop de implementatiestrategie van de VO-raad invloed heeft op de doorwerking van de
code. Er zal tevens worden geprobeerd zowel de doorwerking van de code als de invloed van de
implementatiestrategie van de VO-raad te verklaren.

1.3 Relevantie
Maatschappelijke relevantie
Het onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat het aansluit op een actuele ontwikkeling in het
publieke domein. In het begin van dit hoofdstuk is uiteengezet dat de landelijke politiek de laatste
jaren binnen meerdere semi-publieke sectoren taken is gaan afstoten richting het veld, waarmee de
autonomie van (professionele) publieke dienstverleningsorganisaties is vergroot. Deze ontwikkeling
heeft geleid tot een debat over governance in deze semi-publieke sectoren. Dit onderzoek kan inzicht
verschaffen in de rol die een sectorbrede code kan spelen bij het vorm geven aan zelfregulerende
mechanismen om goed bestuur te waarborgen.
Daarnaast is besproken dat de landelijke politiek in navolging van deze vergrote autonomie, mede
onder maatschappelijke druk, geneigd is om extra wettelijke regelingen te treffen om toch meer grip
te krijgen op de kwaliteit van de geleverde diensten en het bestuur van publieke organisaties. Dit
onderzoek kan bijdragen in het verschaffen van inzicht in de betekenis en impact van dergelijke
wetten en de verhouding tussen landelijke wetgeving en sectorspecifieke zelfregulering.
Het onderzoek is ook praktisch relevant voor de VO-raad en voor schoolbesturen van instellingen
voor voortgezet onderwijs. De inzichten die voortkomen uit dit onderzoek kunnen de VO-raad
ondersteunen middels aanbevelingen ten aanzien van de implementatie van de code Goed
onderwijsbestuur. Ook kan het onderzoek de monitoringscommissie van de VO-raad ondersteunen
bij het opstellen van een vervolgvoorstel voor inhoudelijke aanpassing van de code Goed
onderwijsbestuur. Tot slot kan het onderzoek bijdragen aan inzicht van bestuurders en schoolleiders
over hoe betekenisvol omgegaan kan worden met een sectorbrede code voor goed schoolbestuur.
Wetenschappelijke relevantie
Vanuit de bestuurskunde is sinds begin jaren zeventig veel geschreven over implementatietheorieën
(o.a. Pressman & Wildasky 1973; Lipsky, 1980; Hill & Hupe, 2002). Vanuit de organisatiekunde is
daarnaast veelvuldig onderzoek gedaan naar strategievorming (o.a. Mintzberg, 1987). Het zoeken
naar een combinatie tussen beiden concepten in de vorm van theorie over implementatiestrategie is
betrekkelijk nieuw. Daarbij geldt dat een code als beleidsinstrument ook relatief jong is en daardoor
nog weinig onderzocht. Dit onderzoek kan een bijdrage leveren aan inzichten over de toepassing van
implementatiestrategieën op beleidsinstrumentarium in algemene zin en op codes in specifieke zin.
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Een tweede deel van de wetenschappelijke relevantie uit zich in het onderzoeken van de
doorwerking van een code als instrument van sectorspecifieke zelfregulering. Er is veel onderzoek
gedaan naar de doorwerking van adviezen van ad hoc adviescommissies en adviesorganen (o.a.
Beckers et. al, 2004; Putters et al., 2004). Minder is nog bekend over de doorwerking van
beleidsinstrumentarium van sectororganisaties. Dit onderzoek tracht inzicht te verwerven in hoe een
code doorwerkt in de uitvoeringspraktijk.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 zal verder ingegaan worden op de context waarbinnen dit onderzoek plaats heeft,
namelijk de sectorale ontwikkeling van het Nederlandse voorgezet onderwijs. Centraal hierbij staan
de ontwikkeling en totstandkoming van de sectororganisatie VO-raad en de code Goed
onderwijsbestuur.
In hoofdstuk 3 wordt het theoretisch kader behandeld. De drie kernbegrippen uit dit onderzoek: de
code Goed onderwijsbestuur, doorwerking en implementatiestrategie worden gedefinieerd. Middels
het theoretisch kader zal een antwoord worden gegeven op de vier theoretische deelvragen en zal
een aantal verwachtingen worden geformuleerd ten aanzien van de doorwerking van codes en de
invloed van implementatiestrategieën ingezet vanuit een sectororganisatie.
Hoofdstuk 4 beschrijft de aanpak waarmee de empirische data is verzameld. Daarbij wordt aandacht
besteed aan de keuze voor het type onderzoek, de methoden die zijn gebruikt en de verantwoording
van de praktische uitwerking hiervan door middel van het beschrijven van de caseselectie en de
operationalisering van de kernbegrippen uit het onderzoek.
In hoofdstuk 5 tot en met 8 wordt antwoord gegeven op de drie empirische deelvragen. In hoofdstuk
5 wordt hiervoor eerst beschreven op welke wijze de scholen uit de cases invulling geven aan de drie
hoofdstukken uit de code Goed onderwijsbestuur te weten: horizontale verantwoording, scheiding
toezicht en bestuur en sturing en beheersing. Op basis van hoofdstuk 5 kan nog geen antwoord
worden geformuleerd op één van de empirische deelvragen. Dit hoofdstuk wordt wel gebruikt om
toe te werken naar de beantwoording van de eerste empirische deelvraag, die luidt: Hoe werkt de
code Goed onderwijsbestuur door in de uitvoeringspraktijk van scholen? Deze vraag zal beantwoord
worden aan het eind van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6 wordt beschreven in hoeverre de code Goed
onderwijsbestuur een rol heeft gespeeld bij de uitvoering van goed schoolbestuur op scholen.
Vervolgens gaat hoofdstuk 7 in op de implementatiestrategie van de VO-raad. Eerst zal in dat
hoofdstuk worden beschreven hoe de implementatiestrategie vanuit het perspectief van de VO-raad
is bedoeld en is ingezet. Daarmee wordt antwoord gegeven op de tweede empirische deelvraag: Op
welke wijze is de implementatiestrategie van de VO-raad ten aanzien van de code Goed
onderwijsbestuur tot stand gekomen en uitgevoerd? In het tweede deel van het hoofdstuk wordt
ingegaan op de ervaring van bestuurders en schoolleiders met deze implementatiestrategie. Op basis
van hun perceptie wordt antwoord gegeven op de derde en laatste empirische deelvraag: Welke
invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad op de doorwerking van de code Goed
onderwijsbestuur?
Tot slot zal in hoofdstuk 8 geprobeerd worden te verklaren waarom er wel of niet sprake is geweest
van een sterke mate van doorwerking van goed schoolbestuur.
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Afsluitend zullen in hoofdstuk 9 conclusies, discussie en aanbevelingen worden behandeld. De
conclusies geven antwoord op de centrale vraag. Daarbij zullen het theoretische en empirische deel
van dit onderzoek waar mogelijk aan elkaar worden gekoppeld. In de discussie wordt gereflecteerd
op de resultaten van het onderzoek. Daarbij zal worden gekeken naar de beperkingen van dit
onderzoek en naar mogelijkheden voor vervolgonderzoek. Ten slotte zal op basis van de conclusies
een aantal aanbevelingen voor de VO-raad worden geformuleerd.
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2. Ontstaan van de code Goed onderwijsbestuur
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de context van het onderzoek. De sector voorgezet
onderwijs heeft de afgelopen jaren de eerste ontwikkelstappen gezet in de richting van een
eensgezinde sector die gezamenlijk naar buiten treedt. In dit licht zal de ontwikkeling en
totstandkoming van de sectororganisatie VO-raad en haar code Goed onderwijsbestuur worden
besproken. Ten aanzien van de code zal stil worden gestaan bij de aanleiding, de totstandkoming en
de uitkomsten van het onderzoek van Dielemans & De Koning (2011) naar de implementatie van de
code. Deze contextschets is belangrijk als inbedding van het onderzoek.

2.1 De sectororganisatie VO-raad
Binnen de sector voortgezet onderwijs zijn van oudsher veel verschillende organisaties actief op het
terrein van belangenbehartiging. Dit onder meer omdat de verschillende denominaties in het
onderwijs hun eigen organisaties kennen. Tot 2006 bestond er geen algemene sectororganisatie,
waardoor het moeilijk was voor de sector om effectief en eenduidig de collectieve belangen te
behartigen (Werkgroep sectorvorming voortgezet onderwijs, 2005). Onder invloed van de in de
inleiding beschreven ontwikkelingen van autonomievergroting, deregulering en veranderende
bekostingssystemen die begin 21ste eeuw opkwamen (Onderwijsraad, 2004), nam de behoefte aan
een sectororganisatie toe. Het zelfstandig voeren van kwaliteitsbeleid en toezicht daarop vereist
invulling, evenals het afleggen van zowel verticale als horizontale verantwoording. Niet alle taken die
de overheid heeft overgedragen aan het veld, konden door schoolbesturen individueel worden
opgepakt. Een krachtige sectororganisatie was nodig om haar leden hierbij te ondersteunen
(Werkgroep sectorvorming voortgezet onderwijs, 2005, p. 5). Mede als gevolg hiervan kwam in 2006
de sectororganisatie VO-raad tot stand. Hiervoor werden de organisaties Schoolmanagers VO en het
werkgeversverbond voorgezet onderwijs (WVO) samengevoegd. Inmiddels zijn 334 schoolbesturen
(ruim 600 scholen) lid van de VO-raad, waarmee de organisatie ruim 98 procent van de gehele sector
vertegenwoordigt.
Naast de VO-raad bestaan er nog steeds verschillende besturenorganisaties die specifiek opkomen
voor de belangen van een deel van de schoolbesturen in het voorgezet onderwijs op basis van hun
denominatie. Grote partijen hierin zijn VOS/ABB (de vereniging voor bestuur en management in het
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs) en de Besturenraad (de organisatie van het christelijk
onderwijs). Veel leden van de VO-raad zijn ook (nog steeds) lid van de besturenorganisatie die hun
denominatie vertegenwoordigt. De VO-raad heeft het alleenrecht als het gaat om de taak om
namens de schoolbesturen in het voorgezet onderwijs de cao-onderhandelingen te voeren.
Op basis van gesprekken met de voorzitter van de VO-raad1 kan gesteld worden dat de VO-raad haar
takenpakket opvat in brede zin. Het doel van de VO-raad is volgens de voorzitter: het in staat stellen
van scholen om top onderwijs te leveren. Hiervoor vervullen zij een lobbytaak richting het ministerie
van Onderwijs, onderhandelen zij als werkgever met de bonden over de cao-vo en ondersteunen zij
de leden in de ontwikkeling van de sector. Deze ontwikkeling is er daarbij volgens de voorzitter
opgericht scholen in staat te stellen eigentijds onderwijs te bieden en leerlingen optimaal kansen te
bieden. Het proces van verdere professionalisering van de sector staat daarbij centraal.
1

Voorafgaand aan het onderzoek is informatief gesproken met de voorzitter van de VO-raad en een beleidsmedewerker
van de VO-raad over de achtergrond van de code Goed onderwijsbestuur.
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2.2 De code Goed onderwijsbestuur
In het kader van de professionalisering van de sector heeft de VO-raad in 2007 de taak opgepakt om
een sectorcode voor goed bestuur op te stellen.
De code wordt door de VO-raad gezien als een instrument van en voor het voortgezet onderwijs, om
via zelfregulering de kwaliteit van het bestuur te verbeteren. De gedachte achter de code is dat een
door partijen gezamenlijk opgestelde code het vertrouwen van de schoolbesturen versterkt. De code
geeft aan welke opvattingen de sector heeft over de principes van goed bestuur en op welke wijze de
sector, binnen de wettelijke kaders, hier uitvoering aan geeft. Daarmee tracht de code de
verhoudingen binnen de sector te normeren en een aanzet te vormen voor het denken in externe
legitimatie door middel van samenwerking (Minderman, 2008, p. 29). De code Goed
onderwijsbestuur bevat principes die betrekking hebben op horizontale verantwoording, de
scheiding tussen toezicht en bestuur en sturing en beheersing. Daarmee sluit de code qua inhoud
sterk aan bij de aanbevelingen van de Onderwijsraad (2004) en de geldende codes voor goed bestuur
in andere (semi-)publieke sectoren.
Deze code Goed onderwijsbestuur dient op schoolniveau twee functies. Enerzijds een interne functie
om de coördinatie van en samenhang tussen het intern toezicht, het bestuur en de dagelijkse leiding
van een school te verduidelijken en te versterken, alsmede de relatie van de school met al haar
belanghebbenden te weten ouders, leerlingen, personeel en maatschappelijke partners. Anderzijds
heeft de code een externe functie om transparantie en openheid naar ouders, leerlingen, personeel
en maatschappelijke partners te creëren, waarmee verantwoording wordt afgelegd over het
bestuurlijk functioneren van de scholen (Hooge, 2004, p. 5).
Naast de functie van de code op schoolniveau heeft de code ook op sectorniveau een belangrijke
functie. De code wordt door de voorzitter van de VO-raad in die zin omschreven als een cruciaal
instrument om de verhouding tussen de overheid en de scholen te beïnvloeden. Een instrument dat
bij kan dragen aan het in stand houden van het pluriforme Nederlandse onderwijsbestel.
Totstandkoming
Voor de code Goed onderwijsbestuur van mei 2008 werd al een eerste versie van de code
ontwikkeld. Deze wordt door de verantwoordelijke beleidsmedewerker vanuit de VO-raad
omschreven als ‘een niemendalletje’. De code bestond uit veel kopieerwerk van andere codes en de
VO-raad had toen nog geen intentie om naleving af te dwingen. De code was er volgens de
beleidsmedewerker meer om aan de buitenwereld te laten zien dat er een code was, omdat iedere
zichzelf respecterende sector werd op dat moment geacht een code te hebben. Toen de eerste versie
er lag, werd wel direct een traject uitgezet om een ‘serieuzere code’ te ontwikkelen. Daarbij werd
een externe partij (Deloitte) betrokken en samen met hen is gewerkt aan een code die formeel op 28
mei 2008 door de Algemene ledenvergadering (ALV) werd goedgekeurd.
Bij het bepalen van de vorm en inhoud van de code is volgens de betrokken beleidsmedewerker van
de Vo-raad sterk uitgegaan van thema’s uit de codes in andere sectoren. Hierdoor was er tijdens het
maken van de code weinig fundamentele inhoudelijke discussie. Daarbij was vooral de inbreng van
Deloitte ook van grote invloed. Zij konden volgens hem met hun accountancyachtergrond veel advies
geven over het hoofdstuk over sturing en beheersing, dat in de eerste versie van de code ontbrak.
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Tijdens de ontwikkeling van de code zijn maar in beperkte mate leden betrokken. De
standaardwerkwijze bij de VO-raad ten aanzien van ledenparticipatie bij beleidsvorming verloopt via
een aantal vaste fora. Op vijf á zes thema’s, bijvoorbeeld COA, zwakke scholen en werkgeverszaken,
bestaan binnen de VO-raad van oudsher (erfenis van één van de fusieorganisaties) kennisgroepen.
Dit zijn groepen met ongeveer 20 vaste leden die structureel bij elkaar komen om te praten over de
ontwikkelingen op dat thema. Deze kennisgroepen fungeren als klankbord en adviesorgaan voor het
bureau van de VO-raad. In de formele lijn van besluitvorming kent de VO-raad de Leden Adviesraad
(LAR). Daarin zitten 25 leden, die volgens statutaire regels een bepaalde representatie vormen van
alle leden. De LAR-leden worden gekozen door de ALV. De LAR adviseert het bestuur over al hun
besluiten. Tot slot is de ALV het hoogste orgaan binnen de vereniging en moet het bestuur
goedkeuring vragen aan de ALV bij het nemen van definitieve besluiten.
Bij de ontwikkeling van de tweede versie van de code is geen kennisgroep betrokken, want deze
bestaat niet ten aanzien van het thema goed bestuur. Er is wel een ‘kerngroep’ van vijf leden bij
elkaar gebracht door de beleidsmedewerker op het thema goed bestuur. Dit omdat hij behoefte had
aan een paar leden die meedachten. De input van deze groep bleek zeer beperkt. Bij geplande
vergaderingen kwamen er twee á drie leden opdagen en hun inbreng had een sterk reactief
karakter. De tussenproducten werden telkens voorgelegd aan de kerngroep, maar het kwam daarbij
nooit tot heftige inhoudelijke discussies. Omdat de tweede versie van de code een officieel door de
ALV goedgekeurd document diende te worden, heeft het ook de formele lijn van besluitvorming
doorgelopen en heeft de LAR het bestuur daarbij geadviseerd. Ook in die gremia heeft geen
fundamentele discussie plaatsgevonden over de vorm en de inhoud van de code, de voorstellen van
de adviseur van Deloitte sloten goed aan bij wat het bestuur van de VO-raad zelf in gedachte had.
Eerder in het proces waren er meer meningsverschillen volgens de voorzitter van de VO-raad. Het
besluit óf er zelfregulering in de vorm van een code moest komen lag volgens hem gevoelig. Het
besef van de sector dat men zelf verantwoordelijkheid moest nemen, stond op gespannen voet met
het feit dat op die manier alsnog een deel van de vrijheid van de individuele scholen werd
afgenomen. Ook de rol van de VO-raad stond daarbij indirect ter discussie. Ondanks de tweedeling in
de achterban was de voorzitter van de VO-raad de doorslaggevende factor die op basis van het
maatschappelijk klimaat de opdracht heeft gegeven toch de starten met de ontwikkeling van de
code.
De code Goed onderwijsbestuur is vervolgens op de ALV van 28 mei 2008 bindend verklaard door de
leden (de schoolbesturen). Daarbij is als verantwoordingsmechanisme gekozen voor het principe ‘pas
toe of leg uit’. Dit houdt in dat de bepalingen in de code dienen te worden nageleefd door de leden
van de VO-raad. Wanneer leden niet voldoen aan de bepalingen in de code, heeft dit tot gevolg dat
zij de plicht hebben om dit aan hun belanghebbenden en aan het bestuur van de VO-raad kenbaar te
maken. Daarbij moet een schoolbestuur ingaan op in hoeverre niet aan de bepalingen uit de code is
voldaan en wat de reden daarvan is.
Stand van zaken implementatie
Voor de invoering van de code was een overgangstermijn van twee jaar bepaald waarna de besturen
volledig aan de code moesten voldoen. De VO-raad stelde zichzelf ten doel dat de code
daadwerkelijk sectorbreed zou zijn ingevoerd na twee jaar. Ook was het doel dat de code een
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gedragen en levend document zou worden. Tot slot diende de code te dienen als basis voor een
verdere doorontwikkeling.
Inmiddels is de implementatietermijn van de code Goed onderwijsbestuur voorbij (sinds mei 2010)
en is de stand van zaken ten aanzien van de implementatie en de mate van naleving van de code in
opdracht van de VO-raad onderzocht door Inholland (Dielemans & De Koning, 2011). Na
herhaaldelijke oproepen heeft 60 procent van de scholenbesturen gehoor gegeven aan dit onderzoek
en de digitaal uitgezette enquête ingevuld. Omdat de enquêtes anoniem zijn ingevuld heeft de VOraad middels het onderzoek geen zicht gekregen op de situatie van individuele schoolbesturen.
Uit het onderzoek is gebleken dat een meerderheid van de schoolbesturen de code op alle
onderdelen naleeft. De kanttekening daarbij is dat alleen is onderzocht in hoeverre scholen de code
hebben ingevoerd. In de praktijk betekent dat, dat de schoolbesturen in het onderzoek hebben
aangegeven of zij de bepalingen uit de code binnen hun eigen school/scholen op papier hebben
vastgelegd en geregeld. Er is niet gevraagd naar de betekenis van de code voor de scholen en de
mate waarin de code effect heeft gehad op de uitvoeringspraktijk. Daarnaast kwam uit het
onderzoek dat er nog een groot aantal scholen is dat de code niet op alle punten heeft
geïmplementeerd in het schoolbeleid. Ten aanzien van horizontale verantwoording bleken de
scholen (ruim 50 procent) vooral nog achter te op gebied van het actief betrekken van externe
belanghebbenden. Ten aanzien van de scheiding tussen toezicht en bestuur had van de
ondervraagde schoolbesturen 30 procent dit (nog) niet statutair vastgelegd. Ook integriteitsbeleid
was bij de meerderheid van nog niet aanwezig. Tot slot bleek op gebied van sturing en beheersing 30
procent van de schoolbesturen (nog) niet te werken met een planning- en controlcyclus en gaf bijna
de helft van de schoolbesturen aan geen risico- en/of beheersmaatregelen te nemen (Dielemans &
De Koning, 2011, p. 26-28). De VO-raad heeft op basis van dit onderzoek echter geen zicht op welke
scholen dit zijn. Bovendien heeft geen enkele school zich bij de VO-raad gemeld met de mededeling
dat zij niet aan (alle) bepalingen uit de code hebben voldaan en wat hun reden daarvoor is. Dit zou
wel moeten, gezien het gehanteerde principe ‘pas toe of leg uit’.
In dit contexthoofdstuk is geprobeerd een aantal ontwikkelingen en veranderingen die op
sectorniveau binnen het voorgezet onderwijs hebben plaatsgevonden, te beschrijven. Daarbij is
ingegaan op het ontstaan en bestaan van de VO-raad en haar code Goed onderwijsbestuur. De
huidige situatie rondom de implementatie van de code vormt het uitgangspunt van waaruit dit
onderzoek is ingezet. Op basis van de gegevens uit het onderzoek van Dielemans en De Koning
(2011) geeft weer hoe het staat met de invoering van de code Goed onderwijsbestuur. Dit onderzoek
gaat daarop door en onderzoekt de wijze waarop de code ook daadwerkelijk effect heeft gehad op
de uitvoeringspraktijk. In het volgende hoofdstuk wordt teruggegaan naar de focus van dit onderzoek
in een theoretisch kader over de doorwerking van codes en de inzet van implementatiestrategieën.
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3. Theoretisch kader: Strategisch sturen op de doorwerking van codes
Dit hoofdstuk gaat in op de theoretische achtergrond van de kernbegrippen binnen dit onderzoek: de
code Goed onderwijsbestuur, doorwerking en implementatiestrategie. Per kernbegrip zal telkens
vanuit algemene theoretische concepten toegewerkt worden naar de specifieke toepassing van de
theorie op het onderwijs en op hoe dat geregeld is in de code Goed onderwijsbestuur.
Allereerst zal ingegaan worden op codes als beleidsinstrument, waarbij de code Goed
onderwijsbestuur uiteindelijk getypeerd zal worden wat betreft vorm en inhoudelijke invulling
(paragraaf 3.1). Vervolgens wordt gekeken naar het begrip doorwerking en hoe dit is toe te passen
op de code Goed onderwijsbestuur (paragraaf 3.2). In paragraaf 3.3 en 3.4 worden achtereenvolgens
de begrippen implementatie en implementatiestrategie beschreven. In paragraaf 3.5 wordt daarbij
ingegaan op de contextafhankelijkheid van implementatiestrategieën. Vanuit de literatuur wordt
vervolgens in paragraaf 3.6 de motivatie van uitvoerders benoemd als aanvullende factor die de
doorwerking van codes kan beïnvloeden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt door middel
van een samenvatting antwoord gegeven op de vier theoretische deelvragen en worden vier
verwachtingen ten aanzien van het empirische deel van dit onderzoek geformuleerd. Tot slot wordt
het schematisch overzicht van het onderzoek, zoals weergeven in paragraaf 1.2, ingevuld en
aangevuld met een vierde kernbegrip: de motivatie van bestuurders en schoolleiders.

3.1 Governance codes
Een code voor goed bestuur is een vorm van zelfregulering en wordt daarom ook wel soft law
genoemd. Het is een geheel van regels over hetgeen in een bepaalde kring voor al dan niet als
geoorloofd geldt en heeft daarmee zoals eerder benoemd zowel een interne als een externe functie
op het niveau van de uitvoeringspraktijk. Intern ten aanzien van het verduidelijken van spelregels en
afspraken tussen interne toezichthouders, bestuurders en belanghebbenden. Extern door
transparantie en openheid naar belanghebbenden te creëren, waarmee verantwoording wordt
afgelegd (Hooge, 2004, p. 5).
Aard van governance codes
Ten aanzien van de vorm van codes zijn er verschillende soorten codes te onderscheiden. Volgens
Frankel (1989, p. 110) zijn er drie soorten ethische codes. Een aspirational code, wat gezien kan
worden als een intentieverklaring waarin waarden en idealen zijn vastgelegd. Een educational code
waarin veel toelichting is opgenomen over hoe waarden en idealen uit de code dienen te worden
geïnterpreteerd en hoe de code van waarde kan zijn ten aanzien van het omgaan met ethische
problemen. En tot slot een regulatory code, waarin een set van gedetailleerde regels is opgenomen
waaraan voldaan dient te worden.
Ten aanzien van governance codes wordt vaak een onderscheid gemaakt in twee soorten codes: een
principle-based code (vergelijkbaar met de aspirational code of indien met uitleg met de educational
code) en een rule-based code (vergelijkbaar met de regulatory code) (Hooge, 2004, p.6).
Een principal-based code heeft de vorm van een intentieverklaring, het is een overzicht van idealen
waar bestuurders naar zouden moeten streven. In een dergelijke code worden de essentiële
waarden en ambities van goed bestuur benoemd zonder dat er een specifieke invulling aan wordt
gegeven. Het risico is dat een principle-based code te vaag of te vrijblijvend wordt wat betreft de
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wijze waarop de code gebruikt kan worden in de praktijk. Dit kan ondervangen worden door een
beschrijving van best-practices uit te praktijk bij te voegen. Daardoor wordt duidelijker tot welk
gedrag de beschreven waarden leiden en daarmee wordt aan bestuurders een concrete handreiking
gedaan om vorm te geven aan de waarden (Hessels & Hooge, 2006, p. 35-36).
Een principle-based code wordt vaak gekenmerkt door vrijwilligheid en is juridisch niet bindend.
Bovendien is het moeilijk te monitoren of iemand aan algemeen geformuleerde principes en idealen
voldoet. Een dergelijke code heeft daarom vooral ook tot doel om te stimuleren, discussie uit te
lokken en mensen te bewegen tot reflectie. Deze psychologische werking wordt ook wel de
normatieve kracht van een principle-based code genoemd.
Een rule-based code is specifieker en bevat bepalingen waarin normen en regels zijn vastgelegd
waaraan de gebruikers verplicht moeten voldoen. Een dergelijke code is vaak een product van
zelfregulering. De sector neemt dan zelf de verantwoordelijkheid voor het bepalen en vastleggen van
gewenste gedragingen. De sector neemt verder ook de verantwoordelijkheid voor (het toezicht op)
de uitvoering van de code en het ‘levend’ houden van de code door middel van doorontwikkeling
(Hessels & Hooge, 2006, p. 35).
Een principle-based code heeft door zijn vermeende psychologische werking een sterk stimulerend
effect ten aanzien van het bespreek- en bediscussieerbaar maken van het thema goed bestuur,
waarna binnen de organisatie zelf gekozen regels en afspraken kunnen worden vastgelegd
(gebaseerd op de principes uit de code). Daarmee daagt de code uit tot daadwerkelijke
gedragsverandering bij de uitvoerders van de code. Voor een rule-based code geldt dit minder.
Doordat de code specifiek vraagt om het vastleggen van regels op papier, heeft deze code het risico
een ‘papierentijger’ te worden en strategisch gedrag in de hand te werken. Een rule-based code is
echter wel beter te monitoren dan een principle-based code. Op basis van monitoring kunnen
eventueel sancties worden uitgedeeld. De effectieve mogelijkheid tot toezicht op naleving heeft een
stimulerend effect op het gebruik van de code binnen het uitvoeringsveld (Hessels & Hooge, 2006, p.
35).
Aard van governance codes
Principle-based

Effect op de uitvoeringspraktijk
Opwekken van discussie en reflectie over het
thema goed bestuur

Rule-based

Invoering van de bepalingen uit de code door
opstellen van beleid

Tabel 1: Soorten codes

De code Goed onderwijsbestuur van de VO-raad kan qua vorm getypeerd worden als een rule-based
code. De code bevat veelal bepalingen waarin geen principes of waarden, maar vooral toetsbare
regels zijn opgenomen omtrent goed schoolbestuur. Dit is een belangrijke constatering, omdat uit de
theorie uit deze paragraaf is gebleken dat de aard van de code invloed kan hebben op het effect van
de code op de uitvoeringspraktijk, hetgeen centraal staat in dit onderzoek.
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Inhoud van governance codes
Volgens Rhodes (1996, p. 653) kunnen maar liefst zes betekenissen van het begrip bestuur worden
onderscheiden, waarvan goed bestuur er één is. Anderen maken niet op die manier een onderscheid
en vertalen bestuur direct als goed of fatsoenlijk (o.a. Buwalda & Minderman, 2009).
De invulling van het concept ‘goed’ is breed en kan aan de hand van verschillende sets van waarden
die met behulp van principes worden ingevuld. Hyden, Court en Mease (2002; 2004) hebben zes
principes van goed bestuur geïdentificeerd waar wereldwijde consensus over zou bestaan:
participatie, deugdelijkheid, eerlijkheid, verantwoording, transparantie en efficiëntie.
Goed bestuur betreft vervolgens de wijze waarop deze principes vorm krijgen binnen een
organisatie. Daarbij ligt de focus op een drietal hoofdprocessen binnen een organisatie (Hessels &
Hooge, 2006, p. 20):
 Sturen: het formuleren van de strategische richting voor de toekomst van de organisatie op
lange termijn en zorg dragen voor de uitvoering hiervan;
 Toezicht houden: het zich informeren over en houden van toezicht op de prestaties van de
bestuurders;
 Verantwoorden: verantwoording afleggen aan diegenen die een legitieme eis daartoe
hebben.
Het sturen van de organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder. De bestuurder
heeft de taak om nieuwe, strategische plannen te ontwikkelen en te bepalen hoe deze uitgevoerd
gaan worden.
De interne toezichthouder is verantwoordelijk voor het tweede hoofdproces, toezicht. Daarbij zijn er
voor de interne toezichthouder drie rollen weggelegd (Tricker, 1984):
 Performance-rol: fungeren als adviseur en klankbord op basis van kennis, expertise en
externe informatie die een toezichthouder inbrengt;
 Conformance-rol: fungeren als waakhond door het ondervragen en beoordelen van de
bestuurders;
 Werkgeversrol: het benoemen, ontslaan en (variabel) belonen van de bestuurders.
Zowel de bestuurder, de interne toezichthouder en de dagelijkse leiding van een organisatie zijn tot
slot betrokken bij het derde hoofdproces, het afleggen van verantwoording. Daarbij dient men
verantwoording af te leggen diegenen die daartoe een legitieme eis hebben. In het geval van de
school is dat formeel de medezeggenschapsraad (MR) waarin zowel personeel, ouders als leerlingen
zijn vertegenwoordigd. Naast de formele verantwoordingslijnen kunnen er meerdere stakeholders
zijn, zoals maatschappelijke partners, waar de school zelf horizontaal verantwoording aan wenst af te
leggen. Ook kunnen scholen op informele wijze over andere onderwerpen dan besproken in een MR
verantwoording afleggen aan ouders, leerlingen en personeel (Hooge, 2007, p.52).
Bij goed bestuur draait het dus om de waarden en principes aan de hand waarvan invulling wordt
gegeven aan de processen sturen, toezicht houden en verantwoorden. Het begrip ‘goed’ heeft hierbij
dus zowel een technische als een normatieve kant (Hooge, 2007). In technische zin verwijst ‘goed’
naar het feit dat een bestuur kwalitatief goed moet zijn en doet het een beroep op de deskundigheid
en professionaliteit van het bestuur. Vraagstukken die daarbij horen zijn bijvoorbeeld: is er
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voldoende sturing, vindt er risicoanalyse plaats, is er kritisch en onafhankelijk advies? In normatieve
zin verwijst het woord ‘goed’ naar het feit dat een bestuur deugdelijk moet zijn, waarbij het gaat
over de integriteit en betrouwbaarheid van het bestuur. Vraagstukken zijn dan: wordt er voldoende
verantwoording afgelegd aan diegenen die daartoe een legitieme eis hebben, is de organisatie een
betrouwbare en integere zakenpartner, wordt kritisch advies serieus meegewogen? (Hessels &
Hooge, 2006, p. 26).
In de code Goed onderwijsbestuur hebben de drie hoofdprocessen van besturen: sturen, toezicht
houden en verantwoorden de leidraad gevormd voor de opbouw van de code. De code bestaat uit
drie hoofdstukken te weten: horizontale verantwoording, scheiding toezicht en bestuur en sturing en
beheersing. In de drie hoofdstukken zijn verschillende principes uitgewerkt. De principes worden niet
expliciet benoemd, maar zijn op hoofdlijnen vertaald in regels en eisen. Binnen het hoofdstuk
horizontale verantwoording komt in de bepalingen het belang van participatie, dialoog en
verantwoording aan bod. Het hoofdstuk over de scheiding tussen toezicht en bestuur doet een
beroep op de integriteit (deugdelijkheid en eerlijkheid) en kwaliteit van bestuurders en
toezichthouders. Tot slot komt in het hoofdstuk sturing en beheersing het belang van een effectieve,
efficiënte en transparante uitvoering naar voren.
De code Goed onderwijsbestuur valt samenvattend dus te typeren als een rule-based code waarin
regels en eisen zijn opgesteld ten aanzien van de drie hoofdprocessen binnen het bestuur van een
school: verantwoorden, toezicht houden en sturen. Aan deze regels ligt impliciet een aantal waarden
en principes ten grondslag. De principes van dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden
staan in het hoofdstuk horizontale verantwoording expliciet verwoord. Het hoofdstuk scheiding
toezicht en bestuur bevat regels die tot doel hebben dat bestuurders en toezichthouders integer en
kwalitatief hoogstaand handelen. Tot slot bevat het hoofdstuk sturing en beheersing bepalingen die
eisen dat de uitvoering binnen scholen blijk geeft van effectiviteit, efficiënte en transparantie.
Hoofstukken uit de
code Goed onderwijsbestuur
Horizontale verantwoording

Achterliggende
waarden en principes
Participatie, dialoog en
verantwoording

Scheiding bestuur en toezicht

Integriteit en kwaliteit

Sturing en beheersing

Effectiviteit, efficiëntie en
transparantie

Tabel 2: Inhoud van de code Goed onderwijsbestuur

3.2 Doorwerking van codes
Hoewel doorwerking een vaker gebruikt begrip is, wordt het vanuit de literatuur nauwelijks
gedefinieerd. Ook Noordegraaf et al. (2010) kiezen ervoor geen definitie van doorwerking te
hanteren. In dit onderzoek is daarom uitgegaan van de literatuur die wel beschikbaar is, waarbij een
keuze is gemaakt in wat voor dit onderzoek kon worden gebruikt.
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Putters et al. (2004, p. 19) geven wel een aanknopingspunt. Zij onderscheiden twee stromingen als
het gaat om de definitie van het concept doorwerking, de smalle en de brede definitie (Putters et al.,
2004, p. 19). De smalle definitie kijkt naar de relatie tussen de beleidsmaker en de beleidsuitvoerder
en focust daarbij op de reactie van de beleidsuitvoerder. In het geval van de code Goed
onderwijsbestuur gaat het daarbij om het effect op microniveau, hoe reageren schoolbesturen op de
code en hoe gaan ze vervolgens in de dagelijkse praktijk met de code om? De brede definitie betrekt
het beleid in de context en kijkt naar het effect van het beleid op de maatschappelijke praktijk.
Daarbij wordt ook gekeken naar indirecte vormen van doorwerking. Het kan dan bijvoorbeeld gaan
om aandacht vanuit de politiek, media en/of wetenschap die gewekt wordt (Bekkers et al., 2004,
p.27-29). In het geval van de code Goed onderwijsbestuur gaat het daarbij om het effect op
macroniveau. Bijvoorbeeld het effect van de code op wettelijke maatregelen op gebied van goed
bestuur vanuit het ministerie van Onderwijs. Ook kan gekeken worden naar wat het beleid doet met
het imago van schoolbestuurders in de media en bij belanghebbenden van scholen.
In dit onderzoek wordt de smalle definitie van doorwerking gehanteerd, omdat primair de vraag naar
het effect op het niveau van de schoolpraktijk centraal staat. Dit sluit aan bij de in de inleiding
beschreven inkadering van dit onderzoek. Wanneer in het empirische deel zal worden gekeken naar
de wijze waarop de code Goed onderwijsbestuur doorwerkt, wordt specifiek en alleen gekeken naar
hoe het interne schoolbestuur ten aanzien van hun eigen schoolorganisatie omgaat met de
bepalingen uit de code. Het gaat dus om de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur ten
aanzien van goed schoolbestuur en dit sluit het best aan bij de smalle definitie van doorwerking.
Effecten van beleid kunnen zich vervolgens op verschillende manieren manifesteren. Zo kan er een
onderscheid worden gemaakt in output, outcome en impact effecten (Aarts, 2006). Output effecten
zijn organisatieveranderingen, regels, plannen en/of instrumenten die zijn ontwikkeld als gevolg van
het beleid. Wanneer er naar aanleiding van deze nieuw ontwikkelde regels en plannen zichtbaar
nieuw of aangepast gedrag van mensen is waar te nemen, is er sprake van een outcome effect. En
wanneer tot slot als gevolg van het nieuwe of aangepaste handelen van mensen de gestelde
beleidsdoelen in de fysieke werkelijkheid worden behaald, kan men spreken van impact van beleid
(Arts, 2006, p.17).
In dit onderzoek wordt gezocht naar het effect van codes op de uitvoeringspraktijk. Wanneer de
code heeft bijdragen en/of bijdraagt aan ontwikkelingen op het niveau van de uitvoeringspraktijk
zegt dit iets over de doorwerking van de code. Ten aanzien van deze ontwikkelingen is daarbij wel
van belang welk type effect is bereikt. Daarbij zijn ten aanzien van de code twee vormen te
onderscheiden: de code is formeel ingevoerd of er is sprake van een effectieve uitvoering van de
bepalingen uit de code. Invoering van de code is een vorm van een output effect, een effectieve
uitvoering van de code geeft blijk van outcome dan wel impact effecten.
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Effect code
Output

(vorming plannen/regels)

Maat voor succes op niveau van de
uitvoeringspraktijk
Invoering

Outcome (aangepast gedrag van mensen)

Effectieve uitvoering

Impact

Effectieve uitvoering

(behalen beleidsdoelen in fysieke
werkelijkheid)

Tabel 3: Type effecten van codes
De effectieve uitvoering van de code staat centraal in dit onderzoek, omdat daarmee iets gezegd kan
worden over het effect van de code op de dagelijkse praktijk van scholen. Met een effectieve
uitvoering wordt in dit onderzoek bedoeld dat de ontwikkelingen, ingezet door en/of met behulp van
de code, hebben geleid tot een schoolpraktijk waarin de achterliggende principes en waarden uit de
code Goed onderwijsbestuur terug te zien zijn. Daarbij gaat het om de principes die beschreven zijn
in tabel 2 in paragraaf 3.1: participatie, dialoog, integriteit, kwaliteit, effectiviteit, efficiëntie en
transparantie. In hoofdstuk 4 wordt in paragraaf 4.2 uitlegt hoe dit is onderzocht aan de hand van de
operationalisering van het begrip doorwerking.
Uiteindelijk zal de onderstaande definitie voor de doorwerking van een code gebruikt worden: De
wijze waarop de bepalingen uit de code effectief in uitvoering zijn in de praktijk, waarbij de effectieve
uitvoering is ingezet door en/of met behulp van de code.
In het geval van de code Goed onderwijsbestuur gaat het daarbij om de wijze waarop horizontale
verantwoording, scheiding toezicht en bestuur en sturing en beheersing op schoolniveau effectief in
uitvoering zijn en de wijze waarop de code Goed onderwijsbestuur aan deze effectieve uitvoering
heeft bijgedragen.
Nu de code Goed onderwijsbestuur getypeerd is en de doorwerking van deze code gedefinieerd, kan
in de volgende paragraaf het derde kernbegrip uit de dit onderzoek, implementatiestrategie,
theoretisch worden ingekaderd.

3.3 Beleidsimplementatie
Beleidsimplementatie gaat over de uitvoering van beleidsdoelen. Sinds de jaren zeventig is er in de
bestuurskunde veelvuldig over dit thema geschreven. Door moeizame ervaringen met de feitelijke
implementatie van beleid en het zichtbaar worden van onverwachte effecten na de implementatie,
groeide de aandacht voor het thema. In de loop der tijd zijn drie stromingen implementatietheorieën
ontstaan (Noordegraaf et al., 2010, p. 12). De bespreking van onderstaande implementatietheorieën
maakt duidelijk dat er op verschillende manieren naar beleidsimplementatie gekeken kan worden.
De eerste stroming is verbonden aan de auteurs Pressman en Wildavsky (1973). Door praktijkcases te
ontleden, werd getracht problemen rondom beleidsimplementatie te destilleren. Daaruit werd
duidelijk dat er een grote kloof bestaat tussen plan en praktijk. Bij de feitelijke uitvoering blijkt vaak
een groot deel van de beleidsintenties verloren te zijn gegaan. Het doel van deze stroming was om
een generieke theorie te ontwikkelen om precieze voorspellingen te kunnen doen over het succes
van een bepaalde beleidsaanpak, maar dit bleek niet haalbaar. Wel zorgde de stroming ervoor dat
implementatie voor het eerst geproblematiseerd werd. Implementatie was niet langer een logisch
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gevolg van het opstellen van beleid en een tussenstap naar uitvoering van beleid, maar werd een
element op zichzelf om rekening mee te houden (Noordegraaf et al., 2010, p. 12). Vervolgens
ontstond in navolging hierop begin jaren tachtig een tweede stroming implementatietheorieën met
een meer modelmatige benadering. Centraal stond ook hierbij het top down perspectief: hoe kan
gezorgd worden dat beleid in de praktijk uitgevoerd wordt zoals bedoeld? De zeer gedetailleerde
modellen die ontstonden waren echter nauwelijks meer toepasbaar op de praktijk. Het bleek niet
goed mogelijk om top down tot een zelfbedachte eenduidige strategie voor succesvolle
implementatie te komen (Noordegraaf et al., 2010, p. 12). Een derde stroming
implementatietheorieën richtte zich vervolgens meer op het bottum up perspectief. Lipsky (1980)
benadrukte de sleutelrol van street level bureaucrats in het implementatieproces. Daarmee ontstond
een nieuw visie op beleid, waarbij beleidsvorming en beleidsuitvoering niet langer als twee
losstaande elementen werden gezien. Implementatie en uitvoering zijn vanuit dit perspectief
onderdeel van de beleidsvorming en beleidsuitvoerders zouden daarom betrokken moet worden bij
de (door)ontwikkeling van beleid. Hiermee ontstond veel aandacht voor interactie met en
participatie door belanghebbenden rond een beleidsthema (Noordegraaf et al., 2010, p. 13).
Implementatieprocessen
De bespreking van de verschillende implementatietheorieën maakt duidelijk dat er vooral
verschillende visies bestaan ten aanzien van de procesmatige aanpak van beleidsimplementatie. Een
belangrijk aspect daarbij is hoe naar implementatierelaties gekeken wordt. Wanneer de relatie
tussen beleidsmaker en beleidsuitvoerder kan worden geduid als eenzijdig, dan bepaald de maker
het beleid en conformeert de uitvoerder zich hieraan. Er is dan sprake van een top down benadering.
Wanneer de relatie tussen beleidsmaker en beleidsuitvoerder echter tweezijdig is, is er ruimte voor
de uitvoerder om het beleid mede te beïnvloeden en heeft het proces een bottum up karakter
(Noordegraaf et al., 2010, p. 13-14). Naast het relationele aspect kan een tweede dimensie van
implementatieprocessen worden onderscheiden. Daarbij gaat het om de mate waarin vooraf
planmatig beleidsdoelen en uitgangspunten zijn vastgesteld. Is dit sterk het geval dan spreekt men
van een gepland proces. Het kan echter ook zo zijn dat er sprake is van een emergent proces, waarbij
beleid, doelen en uitvoering gedurende de implementatie ontdekt en doorontwikkeld worden.
Vooraf worden dan hoogstens kaders gesteld (Noordegraaf et al., 2010, p. 14-15). Deze twee
dimensies maken dat er vier soorten implementatiemodellen te onderscheiden zijn, welke in
onderstaand schema zijn weergegeven.

Top down

Proces
Gepland
Hiërarchische implementatie

Bottom up

Een sturende actor heeft een Een sturende actor stelt kaders en
plan en dat wordt uitgevoerd
anderen voeren daarbinnen uit
Participatieve implementatie
Interactieve implementatie

Primaat

Emergent
Decentrale implementatie

Partijen werken met elkaar aan Partijen bepalen met elkaar wat
de uitvoering van een plan
er moet gebeuren
Tabel 4: Vier implementatiemodellen (Bron: Noordegraaf et al., 2010, p. 16)
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Bij hiërarchische implementatie stelt de beleidsmaker een plan vast en voert dit plan top down uit
door middel van het gebruik van regels en toezicht. Een tweede vorm is decentrale implementatie.
Daarbij stelt de beleidsmaker alleen de kaders vast en wordt de concrete uitvoering over gelaten aan
het veld. Ook kan er sprake zijn van participatieve implementatie. Dan is er vooraf wel een duidelijk
plan, maar ligt het primaat bij de uitvoerders en wordt de invulling van het plan en de bijbehorende
uitvoering bepaald in overleg met het veld via bottom-up processen. Tot slot is er een vierde vorm
van implementatie te onderscheiden, interactieve implementatie. Daarbij proberen beleidsmakers
en uitvoerende partijen gezamenlijk via wederzijdse aanpassing tot doelen en uitvoering te komen.
Wanneer vanuit het theoretisch concept implementatieproces naar de specifieke situatie van de VOraad wordt gekeken kan gesteld worden dat de VO-raad met de code Goed onderwijsbestuur
getracht heeft door middel van een decentraal implementatieproces, beleid omtrent goed
schoolbestuur te implementeren binnen de scholen van het voorgezet onderwijs. De VO-raad heeft
als beleidsmaker de code top down tot stand gebracht. Er is weinig tot geen gebruik gemaakt van
input van uitvoerders, de leden van de VO-raad (zie paragraaf 2.2 over de totstandkoming van de
code Goed onderwijsbestuur). De code beperkt zich verder wat betreft inhoud sterk tot het stellen
van randvoorwaarden en kaders waarbinnen goed schoolbestuur invulling dient te krijgen. De VOraad heeft er dus voor gekozen om de wijze van uitvoering van de code vrij te laten aan de
schoolbesturen. Daarmee is het implementatieproces vanuit de VO-raad rondom goed schoolbestuur
middels het inzetten van de code Goed onderwijsbestuur het best te typeren als een decentraal
implementatieproces. Dit type implementatie geldt als uitgangspunt van dit onderzoek. Daarbij richt
dit onderzoek zich op de vraag in welke mate het gehanteerde implementatieproces passend is
geweest om de effectiviteit van de uitvoering van goed schoolbestuur te versterken. Om deze vraag
te kunnen beantwoorden moet specifiek worden gekeken naar de wijze waarop het
implementatieproces is vormgegeven. In de volgende paragraaf zal daarom worden gekeken naar de
soorten sturingsmechanismen die ingezet kunnen worden ten aanzien van de onderscheiden vier
implementatieprocessen.

3.4 Implementatiestrategieën
Een implementatiestrategie kan volgens Noordegraaf et al. (2010, p. 17) gedefinieerd worden als:
Een (bewuste) beïnvloeding van implementatieprocessen ten dienste van de realisatie van
beleidsdoelen. In het geval van de VO-raad gaat het dan om de manier waarop het bestuur en
beleidsmedewerkers van de VO-raad ervoor proberen te zorgen dat beleidsdoelen ten aanzien van
de code Goed onderwijsbestuur gerealiseerd worden, of dat beleidsdoelen via meer emergente
processen ontdekt en gerealiseerd worden in samenwerking met de schoolbesturen.
Vanuit de definitie wordt zowel gekeken naar bewuste als onbewuste strategieën die zijn toegepast.
Dit is in lijn met theorie over strategievorming (Mintzberg, 1987). Daarbij wordt er vanuit gegaan dat
een gehanteerde implementatiestrategie heel bewust vooraf bedacht kan zijn, maar dat er ook
gedurende het proces patronen kunnen ontstaan die achteraf blijk geven van een gehanteerde
strategie (Noordegraaf et al., 2010, p. 17). Door deze definitie te hanteren kunnen VO-raad
beleidsmedewerkers toch strategisch hebben gehandeld, zonder dat ze een uitgesproken strategie
hebben gehanteerd.
De vraag is vervolgens hoe implementatieprocessen beïnvloed kunnen worden. Welke
sturingsmechanismen kunnen hierbij ingezet worden?
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Noordegraaf et al. (2010) nemen hiervoor de door Mintzberg (1983) onderscheidde vijf
sturingsmechanismen (passend bij vijf verschillende organisatieconfiguraties) als uitgangspunt. Door
een koppeling te maken tussen de vier soorten implementatieprocessen en de vijf
sturingsmechanismen ontstaat onderstaand schema.

Top down

Proces
Gepland
Hiërarchische implementatie

Emergent
Decentrale implementatie

Bottom up

Toezicht, standaardisering via
regels
Participatieve implementatie

Standaardisering van output
(kaders)
Interactieve implementatie

Standaardisering van kennis en
vaardigheden

Wederzijdse aanpassing,
samenwerking

Primaat

Tabel 5: Sturingsmechanismen bij beleidsimplementatie (Bron: Noordegraaf et al., 2010, p. 20)
Bij hiërarchische implementatie past top down sturing in de vorm van direct toezicht of
standaardisatie van werkprocessen. Direct toezicht betekent dat middels monitoring toezicht wordt
gehouden op de naleving van beleid door de uitvoerders. De bevindingen uit de monitoring kunnen
daarbij vervolgens gebruikt worden om het beleid aan te passen en uitvoerders die achterlopen aan
te spreken en/of te sanctioneren. Standaardisatie van werkprocessen zou plaats kunnen vinden door
het opstellen van regels en protocollen ten aanzien van de implementatie en uitvoering van beleid.
Beleidsdoelen worden dan eenduidig omgezet in uitvoering, waarmee de invloed van lokale
omstandigheden op het implementatieproces wordt beperkt.
In het geval van decentrale implementatie is top down sturing ook passend, maar dan alleen in de
vorm van het scheppen van kaders. In dat geval wordt gestuurd op ouput, standaardisatie van
resultaten. Dit houdt in dat de beleidsmaker bepaalt wat er moet gebeuren, maar de werkwijze die
daartoe leidt vrij laat. De uitvoerders worden daarbij alleen afgerekend op eindproducten, die vooraf
bepaald zijn. Het gevaar van dit sturingsmechanisme is dat het oorspronkelijke beleidsdoel in de
uitvoering vervaagt en vervangen wordt door het doel om op papier te voldoen aan de eisen.
Bij participatieve implementatie is er vooraf wel een duidelijk plan, maar deze is tot stand gekomen
door bottum-up processen. Deze werkwijze past goed bij professionele organisaties, waarbij op basis
van standaardisatie van kennis en vaardigheden gestuurd wordt. Door de technieken, vaardigheden
en perspectieven van uitvoerders met bepaalde inhoudelijke uitgangspunten te professionaliseren
wordt getracht succesvolle implementatie te bewerkstelligen. Dit kan de beleidsmaker ondersteunen
door middel van het aanbieden van professionaliseringinstrumenten en voorbeelden.
Interactieve implementatie laat ruimte aan uitvoerders om mede vorm te geven aan het beleid en de
beleidsdoelen gedurende een langere periode. In dat geval is er vooraf geen duidelijk plan en wordt
op basis van open leerprocessen aan de hand van concrete ervaringen langzaam vorm gegeven aan
de beleidsdoelen. Dit kan alleen als er veel ruimte is voor aanpassing en is daarom makkelijker toe te
passen bij kleinschalige projecten. De beleidsmaker organiseert dan bijvoorbeeld bijeenkomsten om
uitvoerders ervaringen te laten uitwisselen en probeert bewustzijn te creëren, waarbij de
bevindingen vervolgens bepalend zijn voor de invulling van beleidsdoelen.
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De code Goed onderwijsbestuur is als sturingsmechanisme te typeren als standaardisatie van output
(decentrale implementatie). Dit onderzoek richt zich vervolgens op de vraag of de code Goed
onderwijsbestuur succesvol is geïmplementeerd. Daarbij wordt gekeken naar de
implementatiestrategie die ten aanzien van de code (als sturingsmechanisme) is ingezet. De invloed
van de implementatiestrategie (ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur) op de doorwerking
van de code staat hierbij centraal. Daarbij zijn de mate van doelgerichtheid, planmatigheid en proactiviteit relevante implementatievariabelen. De literatuur (Noordegraaf et al. 2010) geeft hierover
verder aan dat ook de passendheid van de implementatiestrategie bij de context van het beleid
cruciaal is voor een succesvolle implementatie. In de volgende paragraaf zal daarom eerst ingegaan
worden op de context waarin de code Goed onderwijsbestuur zich bevindt.

3.5 Contextafhankelijkheid
Het gehanteerde sturingsmechanisme en de bijbehorende implementatiestrategie zijn bepalend voor
een succesvolle doorwerking van beleid. De vraag welk van de vier sturingsmechanismen ‘het beste’
werkt, is echter niet eenduidig te beantwoorden. Dit is afhankelijk van de context waarin het beleid
zich bevindt. In het geval van beleidsimplementatie geldt dan ook dat er niet één beste manier
bestaat: omstandigheden tellen (Noordegraaf et al., 2010, p. 20).
Als voorbeeld kan gekeken worden naar de keuze om uitvoerders te betrekken bij
beleidsontwikkeling. Je zou kunnen stellen dat dit de kans op beleidssucces vergroot, omdat de
uitvoerders cruciaal zijn voor een succesvolle implementatie van beleid. Het kan echter ingewikkeld
worden wanneer een beleidsmaker meerdere uitvoerders aanstuurt. Deze uitvoerende partijen
hebben onderling vaak geen eenduidige mening over wat ‘goed’ is en passen in hun
uitvoeringspraktijk heel verschillende microstrategieën toe. Verder kan het zo zijn dat uitvoerders
belangen hebben die strijdig zijn met de wensen van de beleidsmakers. Een doelstelling van beleid
kan zelfs het doorbreken van bestaande uitvoeringspraktijken zijn (Noordegraaf et al., 2010, p. 13).
Daarnaast kan een uitvoerder ook nog door meerdere beleidsmakers tegelijk wordt aangestuurd. Dit
betekent dat deze uitvoerder invulling moet geven aan verschillende, mogelijk strijdige
beleidsdoelen.
Verschillen in omstandigheden maken dat niet eenduidig kan worden gesteld dat het betrekken van
uitvoerders bij beleidsontwikkeling altijd het beleidssucces ten goede komt. Wel kan uit het
voorbeeld opgemaakt worden dat de manier waarop relaties tussen actoren zijn vorm gegeven, iets
zegt over de complexiteit van het veld waarin het desbetreffende sturingsmechanisme en de
bijbehorende implementatiestrategie moeten ‘werken’. Naarmate de aantallen beleidsmakers en
beleidsuitvoerders groter zijn en de relaties meervoudiger, is het beleidsveld complexer
(Noordegraaf, 2010, p. 14).
Wanneer een koppeling wordt gelegd tussen het theoretisch concept implementatierelaties en de
context waarin de code Goed onderwijsbestuur dient te werken, is het interessant om verder stil te
staan bij één specifieke relatie. Het veld waarin de VO-raad als beleidsmaker opereert bestaat uit een
groot aantal schoolbesturen (uitvoerders) die sterk van elkaar verschillen qua omvang, samenstelling,
bestuurscultuur en soort bestuursmodel waarmee gewerkt wordt (Klifman, 2004, p. 5). De vraag is
welke positie de VO-raad binnen dit complexe veld heeft en welke gevolgen dit heeft voor de invloed
van haar implementatiestrategie op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur.
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Positie van sectororganisaties
De visie van schoolbesturen ten aanzien van de positie van de VO-raad zal in dit onderzoek gebruikt
worden om de context waarin de code moet werken te duiden. Zicht hierop kan de VO-raad helpen
om hun implementatiestrategie nog effectiever in te zetten, waarmee deze informatie
ondersteunend is aan de beantwoording van de centrale vraag van dit onderzoek. Op basis van de
gevonden percepties van schoolbesturen over de positie van de VO-raad zal een oordeel worden
gegeven over de mate waarin het gehanteerde implementatieproces passend is. Daaraan gerelateerd
zullen mogelijk aanbevelingen worden gedaan ten aanzien van het kiezen en inzetten van een andere
en/of aanvullende implementatiestrategie ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur. In deze
paragraaf zal vanuit de theorie gekeken worden naar de positie van een sectororganisatie.
De sectororganisaties in het onderwijs zoals de MBO-raad, de PO-raad en de VO-raad, spelen tot op
heden de belangrijkste rol bij het normeren en invoeren van goed bestuur in het onderwijs, elk in
hun eigen deelsector. Ondanks de intern bindende afspraken die binnen de sectororganisaties zijn
gemaakt over de naleving van de codes, zijn deze vooral moreel bindend gezien de beperkte
sanctiemogelijkheden waarover de sectororganisatie kunnen (en willen) beschikken (Hooge, 2009,
p.29). Deze beperktheid in sanctiemogelijkheden ontstaat door de handhavingsspagaat waarin
sectororganisaties zich bevinden: doordat je als sectororganisatie bestaat bij de gratie van je leden, is
het in je eigen nadeel om leden te schorsen en/of te royeren wanneer zij interne afspraken niet
naleven. Bovendien is een negatief imago van één van de leden ook in het eigen nadeel van de
sectororganisatie (Hooge, 2009).
Daarnaast is er nog een tweede kenmerk van sectororganisaties dat invloed kan hebben op de mate
van doorwerking van een sectorale code. Dat is namelijk het feit dat er niet vanuit gegaan mag
worden dat regels die sectororganisaties voortbrengen per definitie aansluiten bij de leden die zij
vertegenwoordigen. Dat zou namelijk voorbij gaan aan de gelaagdheid en de complexiteit van het te
reguleren veld (Hooge, 2009, p. 30). Bovendien blijkt uit onderzoek van Van Heffen - Oude Vrielink en
Brandsen (2004, p. 37) dat onderwijsinstellingen alle regels die ze niet zelf hebben opgesteld in
principe als externe regels ervaren. Vanuit dat perspectief zitten overheidsregels en regels van
sectororganisaties op één lijn. De acceptatie en naleving van een code is daarmee afhankelijk van de
legitimiteit van de sectororganisatie.
Naast de implementatiestrategie van de sectororganisatie, die mede afhankelijk is van de positie en
legitimiteit van de sectororganisatie, kan er vanuit de literatuur nog één belangrijke factor worden
onderscheiden die van invloed kan zijn op de doorwerking van codes. Dit is namelijk de aard van de
motivatie die bestuurders (en toezichthouders en dagelijks leidinggevenden) drijft om met de code te
werken (Hessels en Hooge, 2006). Daarmee is de motivatie van bestuurders en schoolleiders op basis
van de literatuur een vierde kernbegrip dat mee zal moeten worden genomen in het schematisch
overzicht van dit onderzoek. Aan het eind van hoofdstuk 3 zal een vernieuwd schematisch overzicht
worden weergegeven.

3.6 Motivatie van uitvoerders
Hoewel goed bestuur op zichzelf geen garantie is voor continuïteit, is in omgekeerde zin
‘wanbestuur’ vaak wel een symptoom van een falende school (Memorie van toelichting wet Goed
onderwijs, Goed bestuur, 2009, p. 1-2). Daarmee zou goed bestuur beschouwd kunnen worden als
een noodzakelijke – maar niet voldoende – voorwaarde voor het bestaan van een school en dus van
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belang voor de bestuurder en diverse belanghebbenden (Hessels & Hooge, 2006, p. 31). Maar al in
het inleidend hoofdstuk bleek dat er niet zonder meer vanuit gegaan mag worden dat deze abstracte
notie van goed bestuur in de dagelijkse praktijk van schoolbesturen daadwerkelijk leeft.
Welke motieven spelen bij uitvoerders een rol bij het streven naar goed bestuur? Volgens
Hoevenagel (2004) in Hessels en Hooge (2006, p. 31-34) zijn er drie motieven:
a. Het moet
Wetgeving of zelfregulering in de vorm van een code zijn de belangrijkste factoren die leiden tot een
gevoel van ‘moeten’ ten aanzien van goed schoolbestuur. In 2009 is binnen het voorgezet onderwijs
een tweetal principes van goed bestuur, mede onder maatschappelijke druk, vastgelegd in de wet
Goed onderwijs, Goed bestuur. Het scheiden van toezicht en bestuur en het hanteren van een code
voor goed bestuur zijn wettelijk verplicht gesteld voor alle schoolbesturen. Daarnaast heeft de VOraad al in 2008 de code Goed onderwijsbestuur opgesteld, welke door de leden (98 procent van de
schoolbesturen in het voorgezet onderwijs) dient te worden nageleefd. In korte tijd is het moeten
van goed schoolbestuur dus sterk toegenomen.
b.

Het hoort

De tweede motivatie doet een beroep op het normatieve aspect van goed bestuur en verwijst naar
een overtuiging ‘van binnenuit’. De bestuurder van een school kan intrinsiek gemotiveerd zijn om
een goede bestuurder te zijn en te sturen volgens de normen en praktijken van goed bestuur. Dit
komt veelal voort uit het bewustzijn van het maatschappelijke belang dat hij (ook) dient met de
school, de omgeving is immers afhankelijk van het succes en de continuïteit van de school. Het is zeer
goed voorstelbaar dat bestuurders vinden dat goed schoolbestuur hoort omdat zij - zeker ook uit
eigen belang – een soort natuurlijke drang hebben om goed met hun stakeholders om te gaan.
c. Het loont
De derde en laatste motivatie om aan goed bestuur te doen, kan zijn dat de bestuurder verwacht dat
het voordelen met zich mee zal brengen. Door je als school specifiek te profileren als een school met
goed bestuur, kan dit bijvoorbeeld een beter imago opleveren. Een beter imago zorgt voor meer
vertrouwen van ouders en leerlingen waardoor er meer aanmeldingen binnen kunnen komen. Ook
kan een beter imago leiden tot een soepelere omgang met de onderwijsinspectie en andere
overheidsinstanties. Intern kan goed schoolbestuur verder bijvoorbeeld zorgen voor meer motivatie
bij de leraren, minder verloop en meer interne binding.

3.7 Beantwoording deelvragen en verwachtingen
Op basis van bovenstaande paragrafen kan een antwoord worden gegeven op de theoretische
deelvragen van dit onderzoek. Ook kunnen enkele verwachtingen ten aanzien van de empirische
dataverzameling worden geformuleerd. Ten slotte wordt vanuit de literatuur het schematisch
overzicht van dit onderzoek uit paragraaf 1.2 ingevuld en aangevuld als startpunt voor de analyse van
de empirische data.
De beantwoording van de eerste theoretische deelvraag over hoe de codes voor goed bestuur te
typeren vallen, is in paragraaf 3.1. beantwoord. Wat betreft vorm van codes voor goed bestuur kan
een onderscheid worden gemaakt tussen principle-based codes en rule-based codes (Hessels &
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Hooge, 2006). De code Goed onderwijsbestuur kan getypeerd worden als een rule-based code
waarin toetsbare regels zijn opgesteld ten aanzien van de drie hoofdprocessen binnen het bestuur
van een school: verantwoorden, toezicht houden en sturen. Doordat de code specifiek vraagt om het
vastleggen van regels op papier, heeft deze code het risico een ‘papierentijger’ te worden. De eerste
verwachting luidt dan ook: De rule-based vorm van de code Goed onderwijsbestuur stimuleert vooral
invoering van de code op papier (en niet effectieve uitvoering in de praktijk).
In paragraaf 3.2 is de tweede deelvraag aan bod gekomen, de doorwerking van codes. Er blijken twee
vormen van doorwerking van codes mogelijk te zijn op het niveau van de uitvoeringspraktijk:
invoering van de code en effectieve uitvoering van de code. Uit het onderzoek van Dielemans & De
Koning (2011) zijn resultaten gekomen die iets zeggen over de invoering van de code Goed
onderwijsbestuur op schoolniveau. In dit onderzoek zal de doorwerking van de code Goed
onderwijsbestuur in de vorm van effectieve uitvoering worden onderzocht. Daarbij is de
verwachting: De code Goed onderwijsbestuur werkt direct door op de effectieve uitvoering van goed
schoolbestuur.
De derde deelvraag luidt: Wat houden de begrippen beleidsimplementatie en
implementatiestrategie in? Daarbij blijkt uit de literatuur (Noordegraaf et al., 2010) dat
beleidsimplementatie twee hoofdvariabelen kent: waar ligt het primaat (top down of bottum up) en
hoe verloopt het proces (planmatig of emergent)? Aan de hand daarvan kunnen vier soorten
sturingsmechanismen worden onderscheiden (zie paragraaf 3.3). De code Goed onderwijsbestuur
kan daarbij getypeerd worden als het sturingsmechanisme ‘standaardisatie van output’ wat hoort bij
een decentraal implementatieproces. Ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur is door de
VO-raad een implementatiestrategie ingezet. Vanuit de literatuur is de verwachting: De mate van
doelgerichtheid en planmatigheid in combinatie met pro-activiteit zijn bepalend voor het succes van
de implementatiestrategie.
De vierde deelvraag gaat over de samenhang tussen de doorwerking van codes en de inzet van
implementatiestrategieën. Daarbij is vastgesteld dat de invloed van de implementatiestrategie sterk
afhankelijk is van de context waarin het beleid moeten werken. De context is te typeren aan de hand
van de hoeveelheid en soort implementatierelaties. Ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur
is daarbij de belangrijkste relatie die tussen de VO-raad en de uitvoerders. Ten aanzien van die relatie
zijn twee verwachtingen te formuleren:
De VO-raad wordt belemmerd in haar invloed op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur
door de handhavingsspagaat waarin zij zich bevindt.
De legitimiteit van de VO-raad heeft invloed op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur.
Tot slot is er naast de implementatiestrategie van de VO-raad, die mede afhankelijk is van de positie
en legitimiteit van de VO-raad, vanuit de literatuur (Hessels & Hooge, 2006) nog één belangrijke
factor te benoemen die van invloed kan zijn op de doorwerking van codes. Dit is de aard van de
motivatie die bestuurders (en toezichthouders en dagelijks leidinggevenden) drijft om met de code te
werken. De motivatie van bestuurders en schoolleiders zal daarom op basis van de literatuur als
extra kernbegrip meegenomen worden in het schematisch overzicht van dit onderzoek. Er zijn drie
soorten motivatie die bij uitvoerders van codes onderscheiden kunnen worden: het moet, het hoort
en het loont. Wanneer goed bestuur moet, maar de bestuurder er zelf de noodzaak niet van inziet, is
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de kans groot dat hij strategisch gedrag gaat vertonen en principes van goed bestuur alleen maar op
papier invoert. Als de bestuurder echter zelf overtuigd is van de voordelen dan is de kans groot dat
hij er effectief in de uitvoering mee aan de slag gaat (Hessels en Hooge, 2006). De verwachting luidt
dan ook: De aard van de motivatie van de bestuurders heeft invloed op de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur.
Op basis van hoofdstuk 3 kan het schematisch overzicht uit paragraaf 1.2 verder worden ingevuld en
bovendien ook aangevuld met een vierde kernbegrip: de motivatie van bestuurders en schoolleiders.
Op basis van paragraaf 3.1 kan invulling worden gegeven aan de code Goed onderwijsbestuur.
Paragraaf 3.2 legt het fundament voor de invulling van het concept doorwerking. In paragraaf 3.3 tot
en met 3.5 is het concept implementatiestrategie zoals bedoeld in dit onderzoek beschreven.
Paragraaf 3.6 leidt tot slot tot de aanvulling van het model met het vierde kernbegrip: motivatie van
bestuurders en schoolleiders. Het nieuwe overzicht kan als volgt worden weergegeven:

Figuur 2: Schematisch overzicht onderzoek naar aanleiding van het theoretisch kader

In hoofdstuk 4 zal ingegaan worden de wijze waarop de dataverzamelingen is aangepakt. Het
onderzoek is in twee fasen uitgevoerd. Eerst is de gehanteerde implementatiestrategie vanuit de VOraad gereconstrueerd. Vervolgens is de doorwerking van de code in de schoolpraktijk onderzocht.
Daarbij is ook de ervaring van schoolbesturen met de gehanteerde implementatiestrategie
onderzocht. Tot slot zijn verklaringen gezocht waarom er wel of niet sprake is geweest van een
sterke mate van doorwerking op schoolniveau, waarbij gekeken is naar een mogelijk verband met de
gehanteerde implementatiestrategie vanuit VO-raad. De bevindingen die hieruit zijn voortgekomen
worden in de hoofdstukken 5 tot en met 8 van dit onderzoek beschreven.
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4. Onderzoeksaanpak
Nadat in hoofdstuk 3 het onderzoek theoretisch is ingekaderd, wordt in hoofdstuk 4 de
verantwoording van het empirische deel van het onderzoek uiteen gezet. Vier onderdelen staan
hierbij centraal. In de eerste paragraaf (4.1) wordt de het type onderzoek nader beschreven. Daarna
wordt in paragraaf 4.2 ingegaan op de methoden die zijn gebruikt en de praktische uitwerking
hiervan, daarbij komen ook de casusselectie en operationalisering van de kernbegrippen aanbod. In
paragraaf 4.3 wordt de data-analyse beschreven. Tot slot wordt stil gestaan bij de betrouwbaarheid
en validiteit van het onderzoek.

4.1 Typering van het onderzoek: kwalitatief
De eerste keuze die ten aanzien van dit onderzoek methodologisch verantwoord dient te worden is
de keuze voor het soort onderzoek dat verricht is. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt
tussen twee soorten: kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het voordeel van kwantitatief onderzoek
is dat er in korte tijd veel data kan worden verzameld over grote aantallen onderzoekseenheden.
Daarmee kan een brede analyse worden toepast op hetgeen onderzocht is. Om de grootschaligheid
van de gegevensverzameling mogelijk te maken, moet gebruik worden gemaakt van
gestandaardiseerde metingen. Het nadeel van deze hoge mate van standaardisatie is echter, dat dit
zorgt voor een zekere oppervlakkigheid van de verzamelde informatie (Van Thiel, 2010, p. 87).
De kracht van kwalitatief onderzoek is juist dat het mogelijkheden biedt voor de onderzoeker om
gedragingen, belevingen en zienswijzen van betrokkenen te beschrijven, interpreteren en te
verklaren (’t Hart et al., 2005, p. 253). De meerwaarde van kwalitatief onderzoek ligt dan ook vooral
in de rijkdom aan empirische informatie die het onderzoek oplevert (Van Thiel, 2010, p. 106).
Keerzijden van kwalitatief onderzoek zijn het feit dat de dataverzameling relatief veel tijd en
middelen kost en dat de betrouwbaarheid sneller in twijfel wordt getrokken (Van Thiel, 2010, p. 167).
Het geringe aantal respondenten waarop kwalitatief onderzoek gebaseerd is, in combinatie met de
onzekerheid of gelijksoortige data wel op eenzelfde manier verzameld is, maken dat de
controleerbaarheid van kwalitatief onderzoek minder eenduidig is dan bij kwantitatief onderzoek.
Het documenteren en controleren van keuzes in het onderzoeksproces is daarom voor kwalitatief
onderzoek extra van belang (Van Thiel, 2010, p. 168).
Gezien de doel- en vraagstelling die voor dit onderzoek zijn geformuleerd is de keuze voor kwalitatief
onderzoek het meest passend. Vanwege de uiteenlopende ervaringen van bestuurders en
schoolleiders met de code Goed onderwijsbestuur en de gehanteerde implementatiestrategie vanuit
de VO-raad, was het noodzakelijk om meningen, gevoelens, gedachten en betekenissen hierover
inzichtelijk te maken. Hiermee konden namelijk vervolgens verklaringen worden gezocht voor de
doorwerking van de code. Kwalitatief onderzoek biedt, in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek,
de mogelijkheid om deze verklaring te achterhalen. Om iets te kunnen zeggen over waarom er
sprake is van een bepaalde mate van doorwerking is de interpretatie van respondenten van de code
Goed onderwijsbestuur en de betekenis die zij hieraan geven van groot belang. Hetzelfde geldt voor
de wijze waarop respondenten betekenis geven aan de ervaren implementatiestrategie. De ruimte
die kwalitatief onderzoek biedt om achterliggende gedachten en gevoelens te bevragen, maken dat
er voor gekozen is dit onderzoek kwalitatief uit te voeren.
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4.2 De onderzoeksmethode: casestudy
De tweede keuze die verantwoord dient te worden is de keuze voor de onderzoeksmethode. De
methode die in dit onderzoek gehanteerd is, is de casestudy. Dit houdt in dat één of enkele gevallen
(cases) van het onderzoeksobject, in dit onderzoek schoolbesturen in het voorgezet onderwijs, in hun
natuurlijke situatie zijn onderzocht (Van Thiel, 2010, p. 99). Deze methode geeft een relatief
compleet beeld van de werkelijkheid, omdat in het onderzoeksveld genomen beslissingen en
betekenissen verklaard kunnen worden. De methode past bij onderzoekvragen die verklarend van
aard zijn en dus vragen naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ van verschijnselen (Yin, 2009, p. 4-13).
De vraagstelling in dit onderzoek luidde: Hoe werkt de code Goed onderwijsbestuur door, en welke
invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad daarop? Om deze vraag te beantwoorden is
eerst de gehanteerde implementatiestrategie vanuit de VO-raad gereconstrueerd. Vervolgens is de
doorwerking van de code in de schoolpraktijk onderzocht. Daarbij is ook de ervaring van
schoolbesturen met de gehanteerde implementatiestrategie onderzocht. Tot slot zijn verklaringen
gezocht waarom er wel of niet sprake is geweest van een sterke mate van doorwerking op
schoolniveau, waarbij gekeken is naar een mogelijk verband met de gehanteerde
implementatiestrategie vanuit VO-raad. De onderzoeksvraag is dus beschrijvend en verklarend van
aard en dat maakt de keuze voor de onderzoeksmethode casestudy passend.
Casusselectie
In een casestudy wordt niet getracht middels het onderzoek te generaliseren naar de gehele
populatie, in dit onderzoek alle schoolbesturen in het voorgezet onderwijs, maar naar het proces dat
wordt onderzocht. Het proces dat in onderzoek centraal stond was de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur binnen de schoolpraktijk van het voorgezet onderwijs. Dit proces, wat de
afhankelijke variabele van dit onderzoek vormt, heeft dan ook gediend als hoofdselectiecriterium om
tot een selectie van cases te komen. Om een selectie van schoolbesturen te kunnen maken, is
gebruik gemaakt van het geanonimiseerde databestand van het onderzoek dat door Inholland
namens de VO-raad is uitgevoerd (Dielemans & De Koning, 2011). Dit SPSS databestand bevat van
183 schoolbesturen uit het voorgezet onderwijs (dit is 60 procent van alle schoolbesturen in het
voorgezet onderwijs) kwantitatieve gegevens in de vorm van antwoorden op 48 enquêtevragen over
de implementatie van de Code goed onderwijsbestuur.
Daarbij is allereerst een voorselectie gemaakt door het SPSS databestand te verkleinen. Hoe meer
verschillen worden toegelaten in de basiskenmerken van de te onderzoeken populatie (verschillen
wat betreft variabelen en verschillen wat betreft categorieën per variabele), hoe meer cases nodig
zijn, om tot zinvolle toetsing te komen. Gezien de beperkte tijd en middelen die in dit onderzoek
beschikbaar waren, is er voor gekozen het aantal te onderzoeken variabelen zo laag mogelijk te
houden. Dit is onder meer bereikt door een zo homogeen mogelijke onderzoekspopulatie te nemen.
In dit onderzoek zijn daarom alleen schoolbesturen meegenomen die een stichting vormen. Er is voor
gekozen om stichtingen mee te nemen in het onderzoek in plaats van verenigingen of
publiekrechtelijke rechtspersonen, omdat de overgrote meerderheid (84 procent) van de
respondenten in het onderzoek van Inholland de stichting als rechtsvorm heeft (Dielemans & De
Koning, 2011, p. 4). Wanneer één van de andere rechtsvormen was gekozen, waren teveel
schoolbesturen vooraf uitgesloten. Verder zijn alleen schoolbesturen meegenomen die bijzonder
onderwijs als onderwijsvorm hebben. Hierbij geldt ook het argument dat de meerderheid van de
respondenten (65 procent) in het onderzoek van Inholland de richting bijzonder onderwijs heeft
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(Dielemans & De Koning, 2011, p. 4). De onderwijsvorm die daarna het vaakst voorkomt (openbaar
onderwijs, 28 procent) heeft bovendien een extra belemmerende factor ten aanzien van de code
Goed onderwijsbestuur op het onderdeel scheiding toezicht en bestuur. Openbare scholen hebben
op dat punt namelijk te maken met het loskomen van gemeenten. Dit is een variabele waar de VOraad nauwelijks (strategisch) op kan sturen, waardoor het in dit onderzoek beter past om scholen
voor bijzonder onderwijs mee te nemen.
De voorselectie op bovenstaande twee variabelen (rechtsvorm en onderwijsvorm) is dus gemaakt om
te zorgen dat er zoveel mogelijk gelijke cases zijn gekozen. Bovendien bleek uit het onderzoek van
Dielemans en De Koning (2011) dat beiden variabelen niet significant samenhangen met de mate van
doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur. Van de 183 respondenten bleven er na de
voorselectie 77 stichtingen voor bijzonder onderwijs over. Deze schoolbesturen verschilden op nog
een variabele, namelijk stichtingsgrootte. Uit het onderzoek van Dielemans en De Koning (2011) is
gebleken dat stichtingsgrootte wel significant samenhangt met de mate van doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur. Daarom is ervoor gekozen in dit onderzoek stichtingsgrootte als extra
variabele op te nemen. Waarbij met stichtingsgrootte wordt bedoeld: het aantal leerlingen dat onder
een bestuur valt. Om het aantal categorieën per variabele beperkt te houden, is er in dit onderzoek
alleen een onderscheid gemaakt tussen een grote stichting (>3500 leerlingen) en een kleine stichting
(<3500 leerlingen). Van de 77 stichtingen voor bijzonder onderwijs uit het SPSS databestand vallen er
25 scholen in de categorie groot en 52 scholen in de categorie klein.
Van de 48 enquêtevragen uit het onderzoek van Dielemans en De Koning (2011), zijn vervolgens de
vragen geselecteerd die direct verwijzen naar de implementatie van een bepaling uit de code. Dit
geldt voor 18 vragen, zoals: ‘Wordt er binnen uw instelling een risicoprofiel opgesteld?’ En: ‘Heeft u
instelling beleid vastgesteld voor de communicatie met belanghebbenden’? Van deze 18 vragen zijn
voor de overgebleven 77 schoolbesturen (25 grote stichtingen en 52 kleine stichtingen) de ingevulde
vragenlijsten geanonimiseerd bekeken en is geturfd met behulp van het SPSS databestand of ze de
vragen positief (‘ja’ of ‘in ontwikkeling’) dan wel negatief (‘nee’) hebben beantwoord.
Op deze manier is een selectie van tien schoolbesturen gemaakt. Van de 25 grote stichtingen uit het
databestand zijn de twee grote stichtingen die het meest ver en de drie grote stichtingen die het
minst ver zijn met de implementatie van de code Goed onderwijsbestuur geselecteerd. Hetzelfde is
gedaan voor de 52 kleine stichtingen. Daarvan zijn de twee kleine stichtingen die het meest ver en de
drie kleine stichtingen die het minst ver zijn met de implementatie van de code Goed
onderwijsbestuur geselecteerd. Meest ver houdt in dat van de 18 geselecteerde enquêtevragen 0 tot
1 keer negatief (nee) geantwoord is. Minst ver houdt in dat van de 18 geselecteerde enquêtevragen
11 tot 14 keer negatief (nee) is geantwoord.
Deze tien schoolbesturen zijn op 14 april 2011 door Inholland per e-mail benaderd met het verzoek
mee te werken aan dit onderzoek.2 Daarop werden twee afmeldingen en geen toezeggingen als
reactie terugontvangen. Vervolgens is op 26 april 2011 een tweede e-mail door Inholland verstuurd,
2

Voor de caseselectie is gewerkt met het SPSS-databestand van het eerdere onderzoek naar de implementatie van de code
Goed onderwijsbestuur. Dit onderzoek is namens de VO-raad door Inholland uitgevoerd. In dat onderzoek was de
respondenten anonimiteit beloofd. Omdat de onderzoeker tijdens de onderzoekperiode verbonden was als stagiair aan de
VO-raad, mocht deze het databestand alleen in geanonimiseerde versie inzien. Om deze reden is het eerste contact met de
geselecteerde scholen via Inholland verlopen. Zij hebben de stichtingsnamen bij de anonieme caseselectie gezocht en deze
stichtingen benaderd.
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met de boodschap dat indien voor donderdag 28 april 12.00uur niet gereageerd zou worden, de
naam van de stichting bekend zou worden gemaakt aan de VO-raad. Daarop kwamen nog twee extra
afmeldingen en wederom geen toezeggingen terug. De namen van de overgebleven zes
schoolbesturen die niet gereageerd hadden op de twee e-mails van Inholland zijn vervolgens aan mij
bekend gemaakt, waarop ik ze donderdag 28 april na 12.00uur gebeld heb. Na telefonisch toelichting
te hebben gegeven op het onderzoek, zijn schoolbesturen bereid gevonden om mee te werken aan
dit onderzoek.
Grafisch zijn de vier geselecteerde cases als volgt weer te geven:
Mate van invoering code
Kleine stichting (<3500 leerlingen)
Ver met de implementatie
van de code Goed onderwijsbestuur

Grote stichting (>3500 leerlingen)
Ver met de implementatie
van de code Goed onderwijsbestuur
Stichtingsgrootte

Kleine stichting (<3500 leerlingen)
Niet ver met de implementatie
van de code Goed onderwijsbestuur

Grote stichting (>3500 leerlingen)
Niet ver met de implementatie
van de code Goed onderwijsbestuur

Figuur 3: Schematisch overzicht caseselectie
Respondenten
Er is bewust gekozen om het onderzoek op te delen in twee fasen. In de eerste fase zijn alle
interviews met de VO-raad medewerkers gehouden. Aan de hand van de in fase I verzamelde
gegevens zijn de ontwikkeling van de code en de gehanteerde implementatiestrategie vanuit de VOraad gereconstrueerd. Het was noodzakelijk de ingezette implementatiestrategie eerst in kaart te
brengen, zodat duidelijk werd waar vervolgens in de interviews op de scholen naar gevraagd kon
worden qua mogelijke ervaringen met de implementatiestrategie vanuit de VO-raad. Vervolgens zijn
in fase II de interviews op de scholen gehouden.
Om informatie te vergaren over de onafhankelijke variabele in dit onderzoek, de
implementatiestrategie van de VO-raad, zijn vier VO-raad medewerkers geïnterviewd: de twee
beleidsmedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderwerp goed bestuur, de directeur van
het bureau en de voorzitter van het bestuur. De twee eerstgenoemde respondenten waren relevant
om te interviewen, omdat zij konden beschrijven hoe de gehanteerde implementatiestrategie in de
periode van mei 2008 tot nu ten aanzien van de code Goed onderwijsbestuur tot stand is gekomen
en uit is gevoerd. De twee laatgenoemde waren relevant om te interviewen, omdat met hen in een
breder perspectief kon worden gepraat over de positie van de VO-raad als sectororganisatie,
implementatiestrategieën bij de VO-raad en het belang van het thema goed bestuur.
Informatie over doorwerking (de afhankelijke variabele in dit onderzoek) is onderzocht door
bestuurders en schoolleiders van voorgezet onderwijsscholen te interviewen. Daarbij zijn per
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geselecteerde case twee soorten actoren geïnterviewd, de voorzitter van het College van Bestuur
van de stichting en twee schoolleiders.3
De voorzitters College van Bestuur waren relevant om te interviewen omdat zij de
hoofdverantwoordelijk hebben voor de implementatie van de code Goed onderwijsbestuur binnen
hun stichting. De interviews met twee schoolleiders per case waren relevant om te kunnen
achterhalen of beleid dat op bestuursniveau wordt gemaakt ook zijn doorwerking heeft op
schoolniveau en of dit verschilt per schoollocatie.
Operationalisering
De VO-raad medewerkers zijn voornamelijk bevraagd op de onafhankelijke variabele:
implementatiestrategie. Eerst is een aantal algemene vragen gesteld over het belang van het thema
goed bestuur binnen de onderwijssector. Vervolgens is gevraagd naar de contextfactoren rondom
het implementatieproces van de code Goed onderwijsbestuur. Daarbij is ingegaan op de complexiteit
van de implementatierelaties en de rol en positie van de VO-raad (Noordegraaf et al, 2010). Tot slot
is uitgebreid ingegaan op de implementatiestrategie vanuit de VO-raad ten aanzien van de code
Goed onderwijsbestuur. Hierbij is gevraagd wat er is gedaan op gebied van bewustzijn creëren,
ondersteuning, monitoring en sanctioneren. Per strategische handeling is daarbij geprobeerd te
achterhalen in hoeverre er sprake was van (doel)bewustheid, planmatigheid en pro-activiteit van
sturing vanuit de VO-raad (Noorgraaf et. al, 2010). Zie bijlage 3 voor de volledige topiclijst.
Onderdeel begrip
Positionering VO-raad
Strategische handelingen

Topics
Handhavingsspagaat
Legitimiteit bij leden
Bewustzijn creëren
Ondersteunen
Monitoren
Sanctioneren

Tabel 6: Operationalisering implementatiestrategie
Aan de bestuurders en schoolleiders is ook eerst een aantal vragen gesteld over de rol en positie van
de VO-raad als sectororganisatie en over het belang van het thema goed bestuur binnen de het
voortgezet onderwijs. Dit om de gegeven antwoorden van de respondenten ten aanzien van de code
Goed onderwijsbestuur beter in context te kunnen plaatsen. Vervolgens zijn achtereenvolgens de
drie hoofdstukken van de code Goed onderwijsbestuur (horizontale verantwoording, scheiding
toezicht en bestuur en sturing en beheersing) besproken. Daarbij is gevraagd naar in hoeverre in de
periode van 2008 tot nu drie hoofdstukken effectief ten uitvoer zijn gebracht binnen de scholen.
Om de mate van effectiviteit van uitvoering specifieker te maken is geprobeerd de achterliggende
waarden en principes per hoofdstuk uit de code (zie tabel 2 uit paragraaf 3.1) te vertalen naar
kenmerken en gedragsaspecten die op basis daarvan binnen een school terug te zien zouden kunnen
zijn. Vervolgens zijn deze geoperationaliseerd in interviewtopics (zie topiclijst bijlage 2). Voor het
3

De respondenten gebruiken in de praktijk verschillende benamingen voor hun functies. Zo kan de voorzitter van het
bestuur ook rector of directeur-bestuurder heten en de toezichthouder ook bestuurder op afstand of algemeen bestuurder
(veelal indien van een ander bestuursmodel gebruik wordt gemaakt dan het RaadvanToezicht-model). Schoolleiders
worden in de cases ook wel met locatiedirecteur of conrector aangeduid. Om de verslaggeving niet onnodig ingewikkeld te
maken is gekozen consequent de drie meest voorkomende functienamen te gebruiken: bestuurder, toezichthouder en
schoolleider.
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bepalen van deze aspecten en de vertaling naar bijbehorende topics is sterk geleund op een drietal
gesprekken die zijn gehouden met informanten (Jos van Elderen, Monica Robbijns en Edith Hooge).
Hoofstukken uit de
code Goed onderwijsbestuur

Achterliggende
waarden en principes

Horizontale verantwoording

Participatie, dialoog en
verantwoording

Scheiding bestuur en toezicht

Integriteit en kwaliteit

Sturing en beheersing

Effectiviteit, efficiëntie en
transparantie

Kenmerken en
gedragsaspecten op
schoolniveau
Open, omgevingsgericht,
ontvankelijk voor kritiek,
gelijkwaardig
Professioneel bestuur, scherpe
scheiding tussen bestuur en
toezicht, actief toezicht
Planmatige en doelgerichte
uitvoering taken, actief zicht en
sturing op onderwijskwaliteit

Tabel 7: Operationalisering doorwerking code Goed onderwijsbestuur

Per hoofdstuk is vervolgens aan de bestuurders en schoolleiders gevraagd of de code Goed
onderwijsbestuur op enigerwijze een bijdrage heeft geleverd aan het feit dat de school met het
thema aan de slag is gegaan en zo ja, hoe dan? Daarbij is ook gevraagd naar de motivatie van de
bestuurders en schoolleiders. Was de code de (enige) motivatie of was er sprake van intrinsieke
motivatie voor het thema of verwachtte men voordelen te behalen uit de ondernomen acties? Tot
slot is ook telkens gevraagd of de VO-raad als organisatie nog iets bijgedragen heeft in de
uitvoeringsfase. Daarmee is getracht de ervaring van de scholen met de implementatiestrategie van
de VO-raad in beeld te brengen. Zie bijlage 2 voor de volledige topiclijst.
Interviews
Het voornaamste instrument van dit onderzoek is het afnemen van interviews. Daarbij gaat het om
zestien half-gestructureerde interviews van 45 tot 60 minuten, die zijn afgenomen aan de hand van
topiclijsten. De gesprekken hebben plaatsgevonden in april en mei 2011 op de werklocatie van de
respondenten, maar wel in een aparte ruimte zodat de respondenten vrij konden spreken.
De interviews zijn volledig opgenomen met behulp van een voice-recorder. Dit heeft de precisie
vergroot waarmee de interviews achteraf uitgewerkt konden worden.
Documenten
Het tweede instrument dat gebruikt is, is het analyseren van documenten die betrekken hebben op
de code Goed onderwijsbestuur. Daarbij zijn beleidsdocumenten van de VO- geanalyseerd. De
documenten zijn geselecteerd op basis van relevantie. Deze relevantie is mede bepaald op basis van
adviezen van de twee betrokken beleidsmedewerkers bij de VO-raad. Uiteindelijk zijn de website van
de VO-raad, de ALV notulen van de afgelopen drie jaar en het overzicht van gehouden
regiobijeenkomsten gebruikt voor analyse. Daarbij geldt voor alle drie dat alleen gekeken is naar die
delen waarin de code Goed onderwijsbestuur en/of het thema goed bestuur werden genoemd. Zo is
bijvoorbeeld voor de regiobijeenkomsten geturfd hoe vaak het thema goed bestuur de afgelopen
drie jaar op de agenda heeft gestaan in de tien verschillende regio’s. De data vergaart uit deze
documentanalyse zijn gebruikt om de implementatiestrategie van de VO-raad te reconstrueren en te
duiden. Daarmee is de documentanalyse ondersteunend aan de beantwoording van de tweede
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empirische deelvraag uit dit onderzoek over de wijze waarop de implementatiestrategie vanuit de
VO-raad is ingezet en uitgevoerd. De documentanalyse is daarbij een aanvulling op de interviews met
de medewerkers van de VO-raad. Hoofdstuk 7 beschrijft de resultaten die gevonden zijn in dit
onderzoek ten aanzien van de implementatiestrategie van de VO-raad. De data verkregen uit de
documentanalyse zijn daarbij specifiek verwerkt in paragraaf 7.2, waarin de tweede empirische
deelvraag wordt beantwoord.
Een casestudy kenmerkt zich door het gebruik van diverse onderzoeksmethoden. Daarbij wordt vaak
een combinatie gehanteerd van observaties, interviews en documentanalyse. Doorwerking van
beleid is een dynamisch proces dat over langere termijn plaatsvindt en daarom is het moeilijk om
hierover op basis van observaties informatie te vergaren. In het onderzoek is wel gebruik gemaakt
van interviews en documenten. Op deze manier is de onafhankelijke variabele met twee
verschillende onderzoeksmethoden onderzocht. Door het toepassen van deze methodetriangulatie is
getracht de interne validiteit van de onderzoeksresultaten ten aanzien van de
implementatiestrategie te vergroten (Van Thiel, 2007, p. 88).

4.3 Analyse
Alle interviews zijn aan de hand van de opnames volledig getranscribeerd. De getranscribeerde
interviews zijn vervolgens gestructureerd gecodeerd en geanalyseerd. De interviewuitwerkingen en
de documenten zijn daarvoor eerst opgedeeld in fragmenten. Aan ieder fragment is vervolgens een
code toegevoegd. Daarbij zijn de topiclijsten als richtinggevend gebruikt voor de codes. Vervolgens is
geprobeerd samenhang te vinden tussen deze verschillende codes, waarmee al een aantal globale
bevindingen naar voren kwam. Uiteindelijk zijn de relevante fragmenten geclusterd en uitgebouwd
tot een lopend verhaal. De interviews zijn gecodeerd met behulp van MaxQDA, een programma voor
tekstanalyse. Daarmee is getracht de betrouwbaarheid van de analyse te vergroten. Blijft staan dat
bij analyse altijd sprake is van een bepaalde mate van interpretatie, vooral in de eindfase van open
naar selectief coderen (’t Hart et al., 2005). Er wordt steeds minder informatie meegenomen, terwijl
de relevantie niet altijd voor zich spreekt.
In de analyse is op zoek gegaan naar overeenkomsten in uitspraken en/of documenten. Wanneer in
grote mate overeenstemming bestond, is dit als resultaat opgenomen. De individuele citaten zijn
daarbij ter illustratie gebruikt voor de algemene tendens die door meerdere respondenten
beschreven wordt. De cases zijn niet ingezet om vier verschillende verhaallijnen neer te zetten, om
vervolgens een verschilanalyse toe te passen. Er is gezocht naar het algemene beeld van de
doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur en de ervaren implementatiestrategie. Wanneer
één van de cases duidelijk een afwijkend beeld liet zien, is dit ook als resultaten opgenomen. Daarbij
staat in de resultatenhoofdstukken dan expliciet benoemd dat de ervaring of mening afwijkt van de
algemene tendens en specifiek hoort bij een bepaalde case

4.4 Kwaliteitscriteria
Tot slot van dit hoofdstuk zal stil gestaan worden bij de maatregelen die zijn genomen om dit
onderzoek zo betrouwbaar en valide mogelijk te laten zijn.
Betrouwbaarheid
De mate van betrouwbaarheid van een onderzoek wordt bepaald door de mate van herhaalbaarheid
en navolgbaarheid. Dit hangt af van de nauwkeurigheid en consistentie waarmee is gewerkt (Van
Thiel, 2007). Vanuit wetenschappelijk perspectief is het dus van belang om nauwkeurig en consistent
Sietske Hendriks, 2011 - Werk in Uitvoering

Pagina 38

te werk te gaan tijdens het doen van onderzoek. Iedere onderzoeker is echter in bepaald opzicht
gekleurd en moet keuzes maken in een onderzoek, waarmee op verschillende wijze geïnterpreteerd
wordt. Ook de verzamelde kwalitatieve data zelf is onderhevig aan subjectiviteit, door de invloed van
respondenten. Interpretatie en intersubjectiviteit in kwalitatief onderzoek zijn daarmee
onvermijdelijk (’t Hart et al., 2005). Wanneer hetzelfde onderzoek opnieuw zou worden uitgevoerd,
zou dit daarom altijd verschil in resultaat opleveren. Wel is getracht maatregelen te nemen om dit
onderzoek zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn. Zo zijn de interviews gehouden aan de hand van
topiclijsten op basis van geoperationaliseerde theorieën over de kernbegrippen uit dit onderzoek.
Ondanks het feit dat deze topiclijsten alleen het startpunt hebben gevormd van de interviews en
allen als richtinggevend zijn gebruikt, heeft de basis van alle gesprekken voortdurend gelegen in het
theoretisch kader. Voorafgaand aan de data-analyse zijn alle interviews volledig getranscribeerd en
vervolgens gedocumenteerd. De analyse heeft vervolgens plaatsgevonden met behulp van een
codeboom die ge-ent is op de theorie. Dit alles om de herhaalbaarheid van het onderzoek te
bevorderen. Verder is getracht alle gemaakte keuzes en stappen in het onderzoek te
verantwoorden. Hierbij is tijdens verschillende fasen van het onderzoek feedback verkregen van
collega-studenten en de begeleiders vanuit de Universiteit. Zij hebben zowel de methodologische als
inhoudelijke keuzes beoordeeld en waar nodig bijgestuurd. Voor de navolgbaarheid is daarbij in dit
hoofdstuk geprobeerd zo volledig mogelijk weer te geven hoe het onderzoek is uitgevoerd.
Validiteit
Validiteit zegt iets over hoe valide de getrokken conclusies binnen een onderzoek zijn. Is
daadwerkelijk gemeten wat de onderzoeker wil meten (interne validiteit) en zijn de metingen en
onderzoeksresultaten generaliseerbaar (externe validiteit) (Van Thiel, 2007)?
De interne validiteit neemt toe wanneer de onderzoeker een zo goed mogelijk beeld heeft van de
situatie en de ervaringen van de respondenten. Ook wordt de interne validiteit vergroot als de
onderzoeker onderzoeksmethoden inzet de aansluiten bij de centrale vraag binnen het onderzoek.
Enkele maatregelen zijn genomen om de interne validiteit te vergroten. Ten eerste is een scheiding
gemaakt in twee onderzoeksfasen. Daarbij is eerst aan de hand van interviews met VO-raad
medewerkers de implementatiestrategie gereconstrueerd , waarna vervolgens op basis van deze
reconstructie de bestuurders en schoolleiders zijn bevraagd over hun ervaring met deze
implementatiestrategie. Om de implementatiestrategie zo goed mogelijk te reconstrueren is daarbij
bovendien methodetriangulatie toegepast door naast de interviews met VO-raad medewerkers ook
documentenanalyse uit te voeren. Door vanuit verschillende invalshoeken op verschillende wijze
data te vergaren en te analyseren, konden resultaten als controle op elkaar fungeren en is de
uiteindelijke reconstructie meer gegrond.
Daarnaast moet voor de interne validiteit rekening worden gehouden met de invloed die mensen
hebben op het onderzoek. Dat zijn ten eerste de respondenten. Per case zijn daarom drie
betrokkenen geïnterviewd, waarvan twee in de functie van schoolleider. Daarmee is getracht de
representativiteit van de resultaten per case te vergroten. Blijft staan dat door beperkte middelen en
tijd die voor het schrijven van een masterscriptie voor handen zijn het niet mogelijk is geweest om
een volledig beeld te krijgen. Er zijn maar een beperkt aantal bestuurders en schoolleiders van een
vier schoolbesturen geïnterviewd.
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Verder is geprobeerd de omgeving tijdens het doen van onderzoek zo min mogelijk van invloed te
laten zijn. Er is telkens op de werklocatie van de respondenten afgesproken, daarbij is ervoor gezorgd
dat alle gesprekken in een afgesloten ruimte plaatsvonden zodat de respondenten vrij konden
spreken. Naast het feit dat respondenten van invloed zijn op het onderzoek, geldt dit ook voor de
onderzoeker als degene die het onderzoek stuurt en interpreteert. Om hier bewust van te zijn is
getracht met college-studenten en in gesprekken met de begeleiders gereflecteerd op de rol van
onderzoeker. Tot slot wordt middels het theoretisch kader en de operationalisering hiervan naar een
topiclijst getracht de invloed te beperken van andere dan veronderstelde variabelen.
Volgens Yin (2009) bestaat er ten aanzien van externe validiteit een onderscheid tussen
kwantitatieve en analytische generaliseerbaarheid. In het tweede geval draait het niet om het aantal
respondenten ten opzichte van de totale populatie, maar om de ‘kwaliteit’ van deze respondenten.
Bij de keuze van respondenten dient dan rekening te worden gehouden met hun kenmerken, zodat
op die manier met een klein aantal respondenten toch een representatieve groep kan worden
gevormd. Door middel van een kwalitatieve opzet van dit onderzoek, met een uitgebreid
verantwoorde selectie van cases en een variatie aan respondenten per case, is getracht dit te
bewerkstellingen.
De resultaten van dit onderzoek zijn bedoeld als specifieke resultaten voor de voorgezet
onderwijssector, dat betekent voor de VO-raad en voor de schoolbesturen in het voorgezet
onderwijs. De resultaten zullen echter niet geheel uniek zijn voor deze sector en zullen kunnen
worden herkend voor andere deelsectoren en sectororganisaties in het onderwijs, zoals het primair
onderwijs en de PO-raad en wellicht ook voor andere publieke sectoren. Daarmee zal met het
onderzoek voorzichtig ook iets gezegd kunnen worden over de brede vraag hoe governance codes (in
het onderwijs) doorwerken.
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5. Goed schoolbestuur in uitvoering
In de hoofdstukken 5 tot en met 8 staan de uitkomsten van het empirisch deel van het onderzoek
centraal. Op basis van de bevindingen wordt antwoord gegeven op de empirische deelvragen.
Centraal bij de analyse staat het schematisch overzicht van dit onderzoek, dat aan het eind van
hoofdstuk drie op basis van de theorie is opgesteld. Dit overzicht bevat vier kernbegrippen: de code
Goed onderwijsbestuur, doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur, de
implementatiestrategie van de VO-raad en de motivatie van bestuurders en schoolleiders.
Ter voorbereiding op de beantwoording van de eerste empirische deelvraag over de doorwerking
van de code Goed onderwijsbestuur, wordt in hoofdstuk 5 eerst een beschrijving gegeven van de
uitvoering van goed schoolbestuur. Dit op basis van wat bestuurders en schoolleiders zelf zeggen wat
ze doen, waarmee hun perceptie van de uitvoering centraal staat. In paragraaf 5.1 wordt ingegaan op
de horizontale verantwoording vanuit scholen. De scheiding tussen toezicht en bestuur binnen
besturen staat in paragraaf 5.2 centraal. Tot slot komt de wijze waarop scholen bezig zijn met sturing
en beheersing aan bod (paragraaf 5.3). Daarmee zijn de drie hoofdstukken uit de code en dus de drie
onderdelen van goed bestuur zoals in dit onderzoek gedefinieerd, behandeld. Hoofdstuk 5 zal
worden afgesloten met een tussenconclusie over de wijze waarop op scholen effectief uitvoering
wordt gegeven aan goed schoolbestuur. In hoofdstuk 6 wordt vervolgens beschreven in hoeverre
ontwikkelingen en veranderingen in de uitvoering onder invloed van de code Goed onderwijsbestuur
tot stand zijn gekomen, waarmee de eerste empirische deelvraag: Hoe werkt de code Goed
onderwijsbestuur door in de uitvoeringspraktijk van scholen? Kan worden beantwoord.

5.1 Horizontale verantwoording
De aandacht die binnen voorgezet onderwijsscholen uitgaat naar horizontale verantwoording is het
afgelopen decennium toegenomen. Alle respondenten geven aan dat omgevingsgerichtheid in de
huidige samenleving een vereiste is om als school goed te kunnen functioneren. Enerzijds omdat de
samenleving met steeds kritisch wordende ouders, dat van de scholen eist; anderzijds omdat steeds
meer scholen ontdekken dat het gesprek met de omgeving een belangrijk instrument is voor het
verbeteren van (het imago van) de school. In tijden van toenemende concurrentie en financiële
krapte binnen het VO worden prestaties steeds belangrijker. ‘Waar het kan proberen wij de
maatschappij de school in te krijgen, dit om te laten zien wat we doen. Het doel daarachter is dat
mensen met een positief beeld naar buiten gaan, wat vervolgens een aanzuigende werking heeft. Zo
proberen we de school vol te krijgen en houden’ (schoolleider 2).
De eis vanuit de samenleving dat scholen verantwoording afleggen, wordt in alle gesprekken ook
omschreven als een legitieme eis. Het feit dat scholen een grote hoeveelheid publiek geld gebruiken,
wordt daarbij als belangrijkste argument genoemd. Dat afleggen van verantwoording moet, maar
ook hoort, lijkt iets wat breed op het niveau van bestuurders en schoolleiders is doordrongen. ‘Ik
vind het niet meer dan normaal dat je met elkaar laat zien wat je doet in het onderwijs. Ik vind
gewoon dat je dat verplicht bent, omdat je maatschappelijk geld gebruikt’ (bestuurder 1).
De effectief uitvoering van horizontale verantwoording is in dit onderzoek geoperationaliseerd in een
viertal kenmerken en gedragsaspecten op schoolniveau. Ten eerste dienen bestuurders en
schoolleiders een goed beeld te hebben van wat horizontale belanghebbenden zijn. Vervolgens
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kunnen verschillende middelen ingezet worden om informatie vanuit de school aan te bieden en
meningen van belanghebbenden binnen te halen. Ook overlegvormen die ingezet worden om vorm
te gegeven aan een horizontale dialoog kunnen bijdragen aan een effectieve uitvoering van het
thema. Tot slot dient, voor een effectieve uitvoering, verantwoorden een begrip te zijn dat op elk
niveau binnen de schoolorganisatie is doorgedrongen. Op deze onderdelen zal in deze paragraaf
daarom verder ingegaan worden.
Het verschil tussen horizontaal en verticaal verantwoorden
In drie van de vier cases refereerden de respondenten bij het bespreken van dit thema duidelijk naar
verantwoording afleggen aan horizontale belanghebbenden. Daarbij werden vooral eerst de interne
belanghebbenden genoemd in de vorm van ouders en leerlingen. Opvallend daarbij is dat veel
schoolleiders de medezeggenschapraad (MR) benoemen als partij om horizontaal verantwoording
aan af te leggen. De MR is een wettelijk vereist orgaan, wat daarmee in de verticale lijn van
verantwoorden valt.
De bestuurders van de grote stichtingen beantwoordden vragen over horizontale verantwoording
direct vanuit een breder perspectief. Zij haalden naast verantwoording aan ouders en leerlingen ook
bijvoorbeeld het hanteren van een horizontaal jaarverslag en samenwerkingsverbanden in de regio
aan. Wanneer in de interviews werd gevraagd naar ‘contacten met de omgeving’ in plaats van
‘verantwoording aan belanghebbenden’, benoemden ook de andere respondenten een ‘potpourri
aan overleggen met externen’ zoals het door één van de bestuurders werd samengevat (bestuurder
2).
De schoolleiders van de kleine stichting met lage doorwerking noemden in de gesprekken over
verantwoording echter in eerste instantie de afdelingsleiders en de bestuurder als hun
gesprekspartners. Door de bestuurder van deze stichting werden ouders, de interne toezichthouder
en de onderwijsinspectie genoemd als partijen om aan te verantwoorden. Op ouders na zijn dit geen
horizontale partijen. Bij doorvragen bleek er wel ook via horizontale lijnen verantwoording plaats te
vinden. Maar op deze stichting is het onderscheid tussen horizontaal en verticaal verantwoorden
duidelijk nog minder helder voor de bestuurder en schoolleiders.
Samenvattend kan worden gesteld dat over het algemeen het begrip horizontaal verantwoorden
aardig blijkt te zijn doorgedrongen bij bestuurders en schoolleiders, vooral ten aanzien van de
verantwoording die de school af dient te leggen aan ouders en leerlingen. Nog niet altijd worden
daarbij ook externe partijen herkend als belanghebbenden van de school.
Venster voor Verantwoording
Het informeren van belanghebbenden over schoolbeleid wordt al jaren gedaan via nieuwsbrieven en
de schoolwebsite. De afgelopen twee jaar is Vensters voor Verantwoording hier als
communicatiemiddel bij gekomen, waarmee bovendien niet alleen over schoolbeleid maar ook over
schoolprestaties verantwoording wordt afgelegd.
Venster voor Verantwoording is een project waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor
voorgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem. De informatie wordt aangeleverd door de
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de onderwijsinspectie en de scholen zelf en wordt vervolgens
bewerkt en gevisualiseerd. Met Vensters voor Verantwoording bieden scholen online inzicht in hun
resultaten, op basis van 20 indicatoren. Dit dient als basis voor de horizontale dialoog met
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belanghebbenden. Het project is zeer succesvol, 93 procent van de VO scholen doet op dit moment
(gedeeltelijk) mee.
Opvallend is dat van de vier cases, twee stichtingen mee hebben gedaan aan de allereerste
pilotgroep van Venster voor Verantwoording in 2009. De argumentatie om mee te doen, was in
beide gevallen gerelateerd aan het feit dat de bestuurder op dat moment actief betrokken was bij de
VO-raad en op die manier met het project in aanraking kwam. Sinds dit jaar werken alle vier de
stichtingen met Vensters voor Verantwoording.
De meningen over het project zijn enigszins verdeeld. De bestuurders spreken zich positief uit. De
meerwaarde ligt volgens hen op twee punten. Ten eerste is het een middel waarmee op grote schaal
openheid en transparantie richting ouders en samenleving geboden kan worden. ‘Iedereen die wil
kan zien ‘zo doet de school het’, tot op het niveau van hoe het financieel met de school gaat’
(bestuurder 4). Ten tweede zit de meerwaarde in het feit dat er middels de vensters grote vergelijken benchmarkmogelijkheden zijn. Dit stimuleert de school om nog scherper te zijn op de eigen
prestaties. ‘Er zit een soort van competitie-element in, wij willen natuurlijk minstens een tiende beter
scoren dan de buurscholen. En als dat niet lukt, ligt daar een uitdaging. Dat is wel wat je er aan hebt’
(schoolleider 8).
Ook wordt ook als voordeel aangegeven dat als je de vensters eenmaal ingevuld hebt, het daarna
niet meer veel tijd kost om bij te houden. Het scheelt juist tijd omdat het in de plaats komt van
allerlei verslagen die moeten worden geschreven. Dit komt onder meer doordat de VO-raad ervoor
heeft gezorgd dat de onderwijsinspectie sinds dit jaar alle gegevens die in Vensters voor
Verantwoording te vinden zijn, niet meer zal opvragen bij de scholen.
Naast het feit dat Vensters voor Verantwoording de scholen helpt om beter en meer horizontaal te
verantwoording af te leggen, wordt het door bestuurders en schoolleiders dus vooral ook gebruikt
als instrument om zicht te krijgen op de prestaties van de school (ten opzichte van concurrenten) en
als vervangend instrument om verantwoording af te leggen aan de onderwijsinspectie. Deze factoren
lijken in belangrijke mate mee te hebben gespeeld voor het succes van het project.
Een aantal schoolleiders heeft zelfs juist op de verantwoordingsfunctie van het project kritiek.
Volgens hen zou Vensters voor Verantwoording geen eerlijk en realistisch beeld van de werkelijkheid
geven. De getalsmatige werkelijkheid die weergeven wordt in de vensters mist volgens hen
toelichting en is bovendien ook ‘maar’ gebaseerd is op 20 indicatoren. Bovendien vragen deze
schoolleiders zich ook af hoe vaak (toekomstige) ouders en leerlingen kijken op de website van
Vensters voor Verantwoording (schoolleider 3,4,6,7), terwijl dat een essentiële voorwaarde is voor
het werkelijke effect van het project op meer en betere horizontale verantwoording. ‘Waarom ik er
niet in geloof, is omdat je geen gelijke appels hebt om te vergelijken. Iedereen moet zijn eigen
gegevens invullen, wat leidt tot een schijnbeeld. En leken zijn niet in staat om daar doorheen te
prikken. Dus je richt weer een façade op, wat heeft veel tijd kost, terwijl de werkelijkheid van de
school bij de docent in de klas ligt’ (schoolleider 3).
‘Ouders kiezen voor scholen echt niet vanwege Vensters. Dat doen ze omdat ze van ouders van
vriendinnetjes bij de slager horen hoe het is op een school’ (schoolleider 4).
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Twee van de indicatoren binnen Vensters voor Verantwoording zijn de resultaten van de ouder- en
leerling-tevredenheidsonderzoeken. Alle stichtingen werkte al met dergelijke (zelfontworpen)
onderzoeken voordat het project bestond, maar zijn nu allemaal toch overgestapt naar het gebruik
van de enquêtes van Vensters. Dit omdat het een vereiste is om een ‘groen’ (volledig gevuld) venster
te hebben als school en omdat de vergelijkbaarheid van de resultaten middels het gebruik van deze
enquêtes veel groter is. De grote stichting met hoge doorwerking blijft hun eigen enquêtes nog naast
die van Vensters voor Verantwoording gebruiken. ‘Ons eigen onderzoek is veel uitgebreider en
gedetailleerder, dus daar kunnen we nog veel meer informatie uithalen’ (schoolleider 6).
Over het nut van het uitzetten van tevredenheidsonderzoeken zijn de meningen verdeeld. De helft
van de schoolleiders geeft aan dat de resultaten gebruikt worden om doelgericht op (bij) te sturen
(schoolleider 1,2,6,7). Daarbij leiden de enquêteresultaten grotendeels vaak tot bevestiging en
herkenning van wat de schoolleider al wist. Dat wordt als waardevol gezien. De resultaten kunnen
dan gebruikt worden om richting personeel complimenten uit te delen over hetgeen dat goed gaat
en kunnen als ondersteunend argument voor al ingezette of geplande verbeteracties worden
gebruikt. Ten tweede levert het volgens deze groep ook altijd één of twee verassende resultaten op,
die de schoolleider ‘scherp houden’. ‘Het meeste is bevestiging van wat je al denkt en je hebt
onderbouwing voor bestaand beleid. Daarnaast zijn er een aantal dingen waar je een ander gevoel
over had, waarvan het toch goed is om het zo een keer in beeld te zien’ (schoolleider 6).
De andere helft vindt in de resultaten uit de enquêtes weinig tot geen aanleiding om iets te
veranderen qua schoolbeleid. De soms lage respons op de ouderenquêtes maken de resultaten voor
een aantal schoolleiders ook minder waardevol. Zij houden de tevredenheidsonderzoeken meer
omdat dat inmiddels hoort, het wordt van je verwacht als school. ‘In al die jaren dat we al enquêtes
uitzetten hier op school heeft het me nog nooit een aanknopingspunt gegeven waarvan ik dacht: dat
wist in nog niet, hier heb ik wat aan’ (schoolleider 4).
Vensters voor Verantwoording lijkt op basis van de in korte tijd bereikte hoge mate van deelname
van scholen sterk bij te dragen aan de openheid en transparantie van scholen binnen het voorgezet
onderwijs. Uit de gesprekken blijkt echter dat de scholen niet sterk het idee hebben dat het project
op praktijkniveau bijdraagt aan een betere horizontale verantwoording. Vensters is daarmee vooral
een symbolisch signaal van de sector richting politiek en samenleving om te laten zien dat de sector
horizontale verantwoording belangrijk vindt en er mee bezig is. Wel helpt Vensters voor
Verantwoording de school om zelf beter zicht te krijgen op de eigen prestaties en om middels de
tevredenheidsonderzoeken hierover de mening van belanghebbenden te peilen. Voor Vensters voor
Verantwoording en tevredenheidsonderzoeken geldt verder dat scholen vooral ook meedoen omdat
ze niet achter willen blijven bij de rest van Nederland.
Overleg met belanghebbenden
De tevredenheidsonderzoeken zijn een eenzijdige manier om als school informatie te verwerven over
hoe belanghebbenden van de school denken over het schoolbeleid. Veel scholen proberen ook echt
in dialoog te gaan met zowel interne als externe belanghebbenden.
Ouderparticipatie
Op bijna iedere school bestaat naast de formele MR ook een ouderraad. Deze raad vergadert
gemiddeld vier á zes keer per jaar en geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies over het
schoolbeleid.
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Schoolleiders vinden het waardevol dat ouders vragen stellen die de school scherp houden en wijzen
op zwakke punten in de organisatie (schoolleider 2,3,6). De meeste respondenten benoemen
expliciet dat ze gesprekken met ouders informatiever vinden dan enquêteresultaten. Veel
schoolleiders gebruiken de ouderraad dan ook als een forum om resultaten uit
oudertevredenheidsonderzoeken te bespreken.
Wel zien veel respondenten nog kansen om de ouderraden actiever te betrekken en hun
functioneren verder te professionaliseren. Daarbij wordt aangegeven dat de scholen daarvoor ook
afhankelijk zijn van de inzet van ouders. De animo onder ouders om zitting te nemen in de
ouderraden is over het algemeen niet groot. Dit verschilt wel per school en volgens de meerderheid
van de respondenten ook per schooljaar. Verder functioneren ouderraden bijna overal redelijk
reactief. Een derde probleem van zowel MR als ouderraad is dat ouders geneigd zijn om deze
platforms voor individuele problemen te gebruiken. Bovendien vinden ouders het volgens de
schoolleiders moeilijk om vanuit het schoolbelang te redeneren (schoolleider 4,6,7). ‘Ouders zie je
eerlijk gezegd toch elke keer kijken door de bril van hun particulier belang. Heb ik ouders in de
ouderraad met een dyslectisch kind dan worden er daar voortdurend vragen over gesteld. Heb ik
ouders uit de tweetalig klassen, dan komen er telkens vragen over uitwisselingen met Engeland’
(schoolleider 4).
Eén school geeft daarentegen aan dat hun ouderraad sinds een aantal jaren professioneler en
actiever geworden is. Dit heeft er toe heeft geleid dat de ouderraad nu een apart deel van de
schoolwebsite beheert, een ouderspreekuur houdt tijdens ouderavonden en op eigen initiatief een
tweetal ouderinformatieavonden organiseert (schoolleider 1). Op die manier lijkt daadwerkelijk
sprake te zijn van participatie van ouders.
Tot slot blijkt dat de ouderraden lang niet bij alle thema’s binnen de school betrokken worden. De
agenda van de ouderraadvergaderingen is volgens de schoolleiders een open agenda waar beide
partijen punten voor aan kunnen dragen. De thema’s die vanuit de school ingebracht worden zijn ten
aanzien van schoolprestaties veelal de tevredenheidsonderzoeken en ten aanzien van schoolbeleid
veelal randzaken als rookbeleid, regels op schoolfeesten en excursiebeleid (schoolleider 6, 7). De
dialoog tussen school en ouders beperkt zich dus tot een aantal thema’s die relatief dicht bij de
beleefwereld van ouders liggen. Dit heeft als consequentie dat ouders maar in beperkte mate
daadwerkelijk participeren.
Leerlingenparticipatie
Leerlingenparticipatie wordt op de scholen vormgegeven door middel van een leerlingenraad op
schoolniveau en/of leerlingenpanels dan wel klankbordgroepen per afdeling. Leerlingenraden
begeven zich veelal rondom schoolfeesten, de examenstunt en dergelijk beleid. Het blijkt moeilijk om
hen inhoudelijk te betrekken. Op meerdere scholen worden wel de leerlingtevredenheidsonderzoeken met de leerlingenraad besproken. Maar ook ten aanzien van leerlingen
blijkt er maar op een beperkt aantal thema’s sprake te zijn van participatie. Een schoolleider geeft
bijvoorbeeld aan de leerlingenraad handig te vinden om ongewenst gedrag te bespreken. ‘Wij
proberen nu klachten van de buurt over rommel en afval rond de school bespreekbaar te maken via
de leerlingenraad. Ik weet niet of dat helemaal de horizontale verantwoording is waar jij op doelt,
maar ik vind het wel zinvol om dat daar te kunnen bespreken’ (schoolleider 8).
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De panels en klankbordgroepen worden gebruikt om feedback van de leerlingen te vragen op het
functioneren van docenten en de inhoud van lessen. Dit wordt vooral als waardevol gezien voor de
afdelingsleiders die de feedback kunnen gebruiken om hun teams op te sturen. Schoolleiders zijn zelf
in principe niet aanwezig bij deze gesprekken.
Op één school vindt in het kader van het onderwijsconcept ‘Big Picture’ een hele andere vorm van
verantwoording plaats. Op de school wordt vier keer per jaar een contract afgesloten tussen leerling,
ouder en mentor waarin leerdoelen voor de leerling worden vastgesteld. Daarmee nemen alle drie
verantwoording voor het leerproces van de leerling. Aan het eind van de periode presenteert de
leerling zijn resultaten aan de docent, ouders en andere geïnteresseerden. Op die manier legt de
school via de leerling verantwoording af aan de omgeving. De opkomst van ouders is bijzonder hoog,
terwijl dat in het verleden bij andere bijeenkomsten als ouderavonden en culturele optredens niet
het geval was (schoolleider 5). Deze intensievere vorm van participatie lijkt leerlingen en ouders
meer ruimte te bieden om mee te denken over de werkwijze van de school.
Participatie van externe belanghebbenden
Het palet aan externe belanghebbenden is zeer breed geworden de afgelopen jaren. Er zijn veel
structurele overlegstructuren ontstaan als het gaat om samenwerking met de gemeente en andere
scholen in de omgeving (zowel primair, voortgezet als vervolgonderwijs). De praktijkscholen en
scholen met een grote vmbo afdeling hebben daarnaast intensief contact met bedrijven. Veelal op
initiatief van de scholen worden ook hiervoor platforms op gericht (schoolleider 2, 6) of jaarlijks
terugkerende bijeenkomsten georganiseerd (schoolleider 2,5,6).
De bestuurders van de grote en kleine stichting met hoge doorwerking benoemen dat
omgevingsgerichtheid als één van de kernwaarden benoemd staat in hun strategisch beleidsplan.
Beiden bestuurders geven aan ook in hun bezigheden sterk extern gericht te zijn. Dit uit zich in
deelname aan allerlei regionale en landelijke overleggroepen. Vooral de bestuurder van de grote
stichting met hoge doorwerking lijkt zich sterk verbonden te voelen met en daarmee ook
verantwoordelijk te voelen voor zijn schoolregio. ‘Ik wil benaderbaar zijn als er wensen zijn uit de
regio om met ons samen te werken. Ik neem bijvoorbeeld deel aan een kerngroep voor krimp in het
primair onderwijs. Daar ga ik consequent heen en breng mijn ervaring in. Dat is een beroep dat op mij
wordt gedaan als bestuurder ten aanzien van horizontale samenwerking en daar doe ik volop aan
mee’ (bestuurder 3).
De bestuurder van de grote stichting met lage doorwerking is pas een jaar werkzaam op zijn positie
maar geeft aan intensief bezig te zijn om meer samenwerking op stichtingsniveau tot stand te laten
komen. ‘We zijn nu aan het proberen om fysieke overleggen te creëren. Bijvoorbeeld jaarlijks een
dinerpassant voor belangrijke stakeholders van de stichting om over de koers te discussiëren. Dat
soort dingen moet er veel gaan komen, maar daarbij staan we nog echt in de kinderschoenen’
(bestuurder 2).
Naast het gebruik van structurele overlegstructuren wordt door één stichting ook een andere manier
genoemd om met belanghebbenden in gesprek te gaan. De kleine stichting met hoge doorwerking
heef als startpunt voor het huidige strategisch beleidsplan een brainstormsessie gehouden met 40
interne (ouders, leerlingen, personeel) en 40 externe (basisscholen, vervolgopleidingen, bedrijven,
politieke partijen) belanghebbenden, onder de noemer van een Deep Dive. Dit idee kwam van een
adviesbureau dat de school had ingehuurd en is positief ervaren omdat het in korte tijd veel nieuwe
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opbrengsten, informatie en ideeën op heeft geleverd. ‘Vanaf nu als we iets fundamenteels willen
veranderen binnen de stichting, doen we een Deep Dive’ (bestuurder 1).
Uit bovenstaande blijkt dat binnen het voorgezet onderwijs veel overlegvormen zijn ontstaan waarin
wordt getracht vorm te geven aan de dialoog tussen de school en haar belanghebbenden. Het blijkt
daarbij nog lastig voor scholen om de overleggen met intern belanghebbenden effectief ten uitvoer
te brengen. Tot slot kan gesteld worden dat het overleg met externe belanghebbenden sterk is
toegenomen de afgelopen jaren. Dit wordt ook belangrijker voor scholen gezien het feit dat hun
afhankelijkheid van de omgeving toeneemt.
De docent blijft achter
Op het niveau van de bestuurder en schoolleider wordt middels de communicatiemiddelen en
overlegvormen geprobeerd vorm te geven aan een goed horizontale verantwoording. Een
interessante constatering is dat breed, zowel door bestuurs als schoolleiders, zorgen uit worden
gesproken over de openheid en omgevingsgerichtheid van docenten. ‘De schoolleiders weten
inmiddels heel goed dat je er niet komt met de deur dicht gooien. Zij kunnen dat ook nog wel
overdragen op de teamleiders, al is het daar al minder. Maar daaronder wordt het doodstil’
(bestuurder 2).
Volgens één schoolleider komt het door het niveau waarop scholen ter verantwoording worden
geroepen. Er zijn volgens hem teveel documenten die op het niveau van schoolleider en bestuurder
moeten worden afgeleverd. ‘Als de resultaten van mijn vwo-afdeling niet goed zijn, heb ik het liefst
de inspectie zich bij die docenten meldt’ (schoolleider 6). Daardoor zou de directe drang om goed te
luisteren naar de vraag van leerlingen en ouders groter worden bij docenten.
In de vorm van een professioneel statuut, cursussen en feedbackgesprekken wordt geprobeerd om
op dit punt vooruitgang te boeken. Gezien het feit dat ouders steeds assertiever worden en door de
komst van e-mail een lage drempel hebben om docenten te bereiken is ‘de tijd ook rijp om op dit
punt met docenten meer afspraken te gaan maken’ (schoolleider 3). Docenten zijn veelal het eerste
contactpunt vanuit de school richting ouders, daarmee hebben ze grote invloed op het imago van de
school. ‘Docenten moet begrijpen dat ze geen ‘hoi’ terug kunnen mailen naar ouders en dat ze
vervolgens dan ook eisen mogen stellen aan de toonzetting van die ouders’ (bestuurder 4).
Horizontale verantwoording: samengevat
Bestuurders en schoolleiders zijn zich bewust van het belang van horizontaal verantwoorden. Ze
vinden dat het hoort omdat de school publiek geld spendeert en ze zien ook dat het loont omdat veel
communicatie en een open houding meer leerlingen naar de school trekt en waardevolle
samenwerkingsverbanden oplevert.
Vorm geven aan een effectieve uitvoering van horizontale verantwoording blijkt nog lastig. Door
middel van deelname aan Venster voor Verantwoording, het houden van tevredenheidsonderzoeken
en het onderhouden van verschillende overlegvormen met zowel ouders, leerlingen als externe
partijen wordt geprobeerd invulling te geven aan horizontale verantwoording en het voeren van een
horizontale dialoog. Deze initiatieven blijven in de uitvoering nog wel enigszins beperkt, doordat er
maar op een beperkt aantal thema’s binnen de school de mogelijkheid van participatie wordt
aangeboden. Bovendien blijkt actieve participatie moeilijk te bewerkstellingen. Daarbij wordt
bijvoorbeeld aangegeven dat het lastig is om ouders en leerlingen te motiveren om (actief) deel te
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nemen in ouderraden en leerlingenraden. Ook blijkt niet iedere ouder en leerling in staat om op
niveau en vanuit een breed perspectief mee te praten over de school. Een aantal schoolleiders
twijfelt dan ook of er op dit moment genoeg meerwaarde wordt gehaald uit alle middelen die
worden ingezet om horizontaal te verantwoorden en een dialoog te voeren. De kosten qua tijd- en
middeleninvestering is relatief groot. Voorbeelden als het ‘Big Picture concept’ en de Deep Dive laten
zien dat er nog veel ruimte ligt op scholen om op een nog effectievere en meer allesomvattende
wijze in te zetten op participatie van horizontale belanghebbenden. Ook de verantwoording vanuit
docenten richting ouders en leerlingen is nog iets wat verder doorontwikkeld moet worden om te
kunnen spreken van een effectieve uitvoering. Maar ook hier zijn bestuurders en schoolleiders zich
van bewust en wordt steeds meer op ingezet.

5.2 Scheiding toezicht en bestuur
Drie van de vier stichtingen uit het onderzoek hebben de scheiding tussen toezicht en bestuur al
gerealiseerd. Zij hebben allen gekozen voor de overgang naar een eenhoofdig College van Bestuur en
een Raad van Toezicht. Alleen de kleine stichting met lage doorwerking zit nog in de overgangsfase
naar een nieuw model. Zij denken ongeveer augustus dit jaar de scheiding te realiseren en gaan
vanaf dan werken met een dagelijks bestuurder en een algemeen bestuur.
Alle bestuurders geven aan dat zij het idee hebben dat het onderwijsveld op dit moment druk bezig
is met een ‘professionaliseringsslag’ op het gebied van intern toezicht. Ze zien in hun omgeving dat
de meeste scholen al werken met een interne toezichthouder, of bezig zijn dit in te voeren. Kleine
scholen en éénpitters worden consequent genoemd als de partijen die hier over het algemeen nog
het minst ver mee zijn. Ook de bestuurder van de kleine stichting met lage doorwerking onderschrijft
dit. Hij is aangesloten bij de coöperatie VO, een samenwerkingsverband tussen éénpitters en relatief
kleine scholen binnen het voorgezet onderwijs en geeft aan dat daar de scheiding tussen bestuur en
toezicht op dit moment één van de meest besproken thema’s is. ‘Van de kleine besturen zijn er veel
op dit moment bezig met de transitie. We spreken met elkaar vooral over de rollen, waar voldoe je
wel en niet aan? En hoe ga je om met mensen die zeggen: het is eigenlijk alleen maar bedoeld om de
positie van de rector te verstevigen?’ (bestuurder 4).
De effectieve uitvoering van scheiding tussen toezicht en bestuur is in dit onderzoek in twee
kenmerken. Ten eerste is de scherpte van de scheiding van belang. Uit bovenstaand citaat blijkt al
dat dit vraagt om een rolverandering van zowel toezichthouder als bestuurder, die niet voor iedereen
direct even logisch en uitvoerbaar is. Daarnaast dient er voor een effectieve uitvoering ook sprake te
zijn van actief toezicht. Deze twee punten staan daarom in deze paragraaf centraal.
Een scherpe scheiding
De mate waarin een scherpe scheiding tussen de rollen van bestuurder en toezichthouder kan
worden verkregen, is afhankelijk van in hoeverre beiden partijen zich aan hun taakomschrijving
houden en of anderen, zoals schoolleiders, duidelijk weten wie waarvoor benaderbaar is.
Rol van de toezichthouder
Alle stichtingen die al werken in het nieuwe model geven aan nog steeds zoekende te zijn naar de
juiste invulling van de rol van toezichthouder. Daarbij dient te worden bewaakt dat de
toezichthouder niet alsnog ‘op de stoel van de bestuurder gaat zitten’ (bestuurder 1) en is het zoeken
naar de juiste (hoeveelheid) informatie die relevant is om met de toezichthouder te bespreken.
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De functie van toezichthouder is echt een hele andere dan de functie van bestuurder op afstand. Dit
leverde volgens de bestuurders (1,2,3) op twee manieren problemen op. Ten eerste hadden alle
stichtingen te maken met het feit dat (een deel van) de mensen die eerst bestuurder op afstand
waren nu toezichthouder moesten worden. Niet al deze mensen bleken in staat om de switch te
maken naar de nieuwe rol, waarbij je als toezichthouder niet meer inhoudelijk kan sturen maar
alleen controleert en adviseert.
‘Mensen voelen zich vaak bij een bepaalde rol thuis, bijvoorbeeld als bestuurder die er dicht op zit.
Dat is een ander type persoon dan iemand die in de Raad van Toezicht kan zitten. Dus dat heeft
uiteindelijk geleid tot wisselingen van de wacht’ (bestuurder 3).
Ten tweede bleek dat de meeste toezichthouders, ook nieuw toegetreden personen, de neiging
hadden (en hebben) om op hun expertise gebied ‘vanuit betrokkenheid heel diep de organisatie in te
willen kijken’ (bestuurder 1). ‘Ze zijn goed opgeleid, intelligent en hebben zelf ook een mening. Dus
die willen niet alleen braaf toezicht gaan zitten houden, het zijn ook mensen van vlees en bloed’
(bestuurder 2).
Dat maakt dat het voor de bestuurder zoeken is naar een balans tussen het gebruik maken van de
expertise van de toezichthouders en voorkomen dat ze niet mee gaan sturen. Uit de gesprekken
blijkt dat dit in de praktijk vaak opgelost wordt doordat de voorzitter van het toezichthoudende
orgaan heel duidelijk de taak heeft om de scherpe scheiding tussen de functies te bewaken. ‘Wat je
ziet is dat ze soms op jouw stoel gaan zitten. Ze moeten alleen toezicht houden, maar dan gaan ze
zich bemoeien met de inhoud van het verhaal. Onze voorzitter is dan magistraal en zegt dan telkens:
stop, we zijn hier om toezicht te houden. Als je een keer met de bestuurder wilt praten over je ideeën
dan maak maar een andere afspraak, maar wij zijn hier niet om op de stoel van de bestuurder te
gaan zitten’ (bestuurder 2).
Daarnaast wordt aangegeven dat de structuurverandering alleen effect kan opleveren in de praktijk,
wanneer de juiste mensen op de juiste positie zitten. ‘De (bestuurder en) toezichthouders moeten
zich ook kunnen vinden in de normen en waarden die achter het model liggen, anders is het formeel
wel allemaal netjes geregeld, maar gebeurt het vervolgens toch zoals ze zelf willen’ (schoolleider 3).
Tot slot wordt benoemd dat het essentieel is voor het effectief functioneren van het nieuwe
toezichthoudend orgaan dat de leden de noodzakelijkheid van de transitie onderschrijven. ‘Op veel
kleine scholen zit niemand te wachten op een verandering. Die mensen zitten daar al heel lang,
hebben allemaal zelf kinderen op de school gehad. Hoezo, als toezichthouder op afstand gaan
functioneren? Die willen helemaal niet op afstand komen, die willen met het dagelijks gebeuren bezig
zijn. Daar is de invoering van scheiding tussen toezicht en bestuur gewoon een kunstje, een
toneelstukje dat ze opvoeren’ (bestuurder 2).
Gezien de grote hoeveelheid randvoorwaarden is het nog lastig om het nieuwe model direct effectief
in uitvoering te brengen.
De overgang naar het nieuwe model is door de stichtingen wel ook gebruikt als moment om in ieder
geval op papier een aantal zaken professioneler aan te pakken. Bestuurders op afstand waren
destijds vrijwilligers. Het waren mensen met specifieke kennis, vaak uit het netwerk van de
bestuurder, die door hem gevraagd werden voor de functie. De toezichthouders worden vanaf nu op
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alle stichtingen geworven op basis van een functieprofiel en daarbij is ook een rooster van aftreden
vastgesteld. De bestuurders van de stichtingen met hoge doorwerking geven daarbij expliciet aan het
belangrijk te vinden dat hun toezichthouders geen ‘vrienden’ zijn, want dat is volgens hen ‘niet
geloofwaardig en integer’ (bestuurder 1,3).
Rol van de bestuurder
Uit de gesprekken met de respondenten die al werken met het nieuwe model blijkt verder dat de
functie van bestuurder op één punt duidelijk is veranderd sinds de komst van de interne
toezichthouder. In de huidige situatie moet de bestuurder meer verantwoording afleggen. ‘Waar je
voorheen de bestuurders op afstand gewoon even bijpraatte tijdens de vergadering, zijn de
vergaderingen met de Raad van Toezicht nu veel intensiever en professioneler’ (bestuurder 1).
Dat zorgt er volgens de bestuurders enerzijds voor dat je nog alerter wordt en nog beter
gefundeerde beslissingen neemt, maar anderzijds kost het ook ontzettend veel tijd en papierwerk
om de toezichthouders telkens te informeren (bestuurder 1,3).
De kleine stichting met lage doorwerking zit nog in de overgangsfase naar een nieuw model. Daarbij
wordt aangegeven door zowel de bestuurder als de schoolleiders dat men niet verwacht dat er in de
praktijk veel gaat veranderen. Dat is volgens hen ook niet de bedoeling, want iedereen is tevreden
met hoe het nu gaat. ‘Er is bewust gekozen voor een dagelijks bestuurder en een algemeen bestuur.
In die vorm denken we te kunnen gaan werken op dezelfde manier als we nu werken. Het grote
voordeel is dat ook dezelfde mensen nog even blijven zitten’ (bestuurder 4).
Wel is het volgens hen prettig dat de bestuurder straks formeel de eindverantwoordelijke wordt. In
de praktijk is dat nu al zo, maar straks klopt de papierenwerkelijk beter bij de praktijk. ‘Ik denk dat we
nu al werken zoals het straks officieel wordt’ (schoolleider 8).
De rol van de schoolleider
De twee grote stichtingen geven aan bij de transitie naar het nieuwe model ook expliciet en bewust
aandacht te hebben besteed aan de (rol)veranderingen. Daarbij is onder andere onder leiding van
een externe partij in een workshop in de vorm van rollenspellen geoefend. Hierbij zijn naast de
toezichthouders en de bestuurder ook de schoolleiders betrokken, omdat het voor hen ook duidelijk
moest zijn op welke manier zij wel en niet in contact zouden kunnen komen met toezichthouders.
‘Op het moment dat je een bouwwerk gaat bewegen, beweegt er overal wat. Dus we hebben in het
begin wel tweemaal per jaar met z’n allen opnieuw gekeken naar de rollen. Als dit aan de hand is, wie
gaat dan naar wie enzovoorts’ (schoolleider 6).
Vooral bij de grote stichting met hoge doorwerking lijken zowel de bestuurder als de schoolleiders
inmiddels zeer duidelijk voor ogen te hebben hoe voor hen het nieuwe model werkt. Aan de hand
van verschillende voorbeelden beargumenteren ze tijdens de gesprekken welke besluiten op welke
plek binnen hun stichting genomen dienen te worden. Daarbij wordt aangegeven dat de systematiek
en helderheid die uit het model volgt als zeer prettig wordt ervaren (schoolleider 5,6).
De schoolleiders van de grote stichting met lage doorwerking geven aan (nog) geen vertrouwen te
hebben in het nieuwe model. Onder leiding van hun vorige bestuurder werd het RaadvanToezichtmodel geïntroduceerd. Hierbij hadden de schoolleiders echter het gevoel dat de bestuurder zijn
eigen vriendjes zocht voor in de Raad van Toezicht, waardoor het model niet optimaal kon
functioneren (schoolleider 3). ‘Dan hoorde we ineens dat meneer X of Y had plaatsgenomen in de
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Raad van Toezicht, daar hadden wij geen enkele invloed op. En vervolgens werd ons verboden om
met de Raad van Toezicht te praten. Dus toen wij steeds ongelukkigere werden met de bestuurder,
konden wij nergens naar toe. En hij schermde ook voortdurend van ‘ik moet van de Raad van Toezicht
dit en dat aan jullie vragen’. Dus dat gaf ons een heel onveilig gevoel’ (schoolleider 4).
De structuurverandering op zich lijkt dan ook niet per definitie een garantie voor beter bestuur.
Voorwaarde is dat vanuit de juiste achterliggende normen en waarden met het intern toezicht wordt
gewerkt, waarbij op een professionele onafhankelijke wijze mensen verkozen worden als
toezichthouder. Daarnaast is het belangrijk dat de rol van toezichthouder vervult wordt door mensen
die zich prettig voelen bij een functie op afstand, waarbij men alleen controleert en adviseert. Om dit
te bewaken is het noodzakelijk dat iemand, bijvoorbeeld de voorzitter van het toezichthoudend
orgaan, hier specifiek haar taak van maakt. Ook dient de bestuurders zelf goed na te denken over
hoe en over welke informatie hij zich verantwoordt richting de toezichthouders.
Het beeld wat uit de gesprekken naar voren komt is dat er een groot bewustzijn is ten aanzien van
bovengenoemde randvoorwaarden en knelpunten. De stichtingen zijn nog niet in het stadium dat het
nieuwe model vlekkeloos werkt, maar zijn hier wel bewust mee bezig en investeren hier in hoge
mate in. De kleine stichting met lage doorwerking lijkt hierbij opnieuw enigszins een uitzondering,
doordat zij sterk aangeven te hopen en denken dat het nieuwe model niet veel zal veranderen in de
praktijk. Dat geeft geen blijk van een (op termijn) effectieve uitvoering van de scheiding tussen
toezicht en bestuur.
Actief toezicht
De mate van actief toezicht kan onder andere afgemeten worden aan de mate waarin de
toezichthouder proactief informatie inwint over de school, het feit of er door de toezichthouder
schoolbezoeken worden gehouden en of en hoe de toezichthouder vormgeeft aan zelfevaluatie.
Proactief informatie inwinnen
Uit de gesprekken blijkt dat de toezichthouders zich grotendeels laten informeren door de
bestuurder. De agenda van een vergadering wordt meestal in overleg (met de voorzitter van de
toezichthouders) bepaald, waarna de bestuurder deze punten op papier voorbereidt en toestuurt
aan de toezichthouders. Tijdens de vergadering worden vervolgens wel kritische vragen gesteld over
hetgeen is aangeleverd. Twee bestuurders (1,2) geven daarbij aan dat naar aanleiding van de stukken
soms wel door de toezichthouders om extra informatie wordt gevraagd. Dit kan gaan om
verdiepende informatie, maar ook informatie over extra onderwerpen. In samenspraak met de
toezichthouders wordt door de bestuurder ook telkens gezocht naar manieren om de beleidsmatige
en financiële verantwoording beter inzichtelijk te maken. ´Maar ik maak bijna niet mee dat men heel
actief uit zichzelf voorafgaand aan een vergadering om specifieke informatie vraagt´ (bestuurder 2).
Als reden voor het feit dat deze proactieve houding (nog) wat achter blijft, wordt ten eerste de mate
van professionaliteit van toezichthouders door één van de bestuurders genoemd. Hij merkt dit vooral
als hij mensen uit zijn netwerk spreekt die toezichthouder zijn op een school. ´Dan merk je dat voor
hen de functie niet meer betekent dan dat ze het leuk vinden om in een toezichthoudend orgaan te
zitten en eens een avondje mee te denken. … Maar zelfs als ik aan mijn eigen toch relatief
professionele Raad van Toezicht vraag: Waarom heb je de begroting nou goedgekeurd? Welke
criteria speelde daarbij een rol? Dan blijkt dat vaak vooraf niet goed besproken en gedefinieerd´
(bestuurder 3).
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Ten tweede wordt benoemd dat toezichthouders vaak ook geen tijd hebben voor een proactieve
rolinvulling. Bestuurder 2 geeft aan dat hij vindt dat toezichthouders vaak erg zwaar belast zijn. En
dan niet zozeer door hun taak als toezichthouder, maar doordat ze er meestal nog een volledige
baan bij hebben. ´Dan schiet de tijd er bij in om actief informatie te verwerven, dat snap ik wel, dat je
dan blij bent dat je gewoon nette stukken krijgt´ (bestuurder 2).
Schoolbezoeken
In alle vier de cases bezoeken de toezichthouders de scholen. Bij de kleine stichtingen blijft dit echter
beperkt tot het feit dat de vergaderingen van de toezichthouders afwisselend plaatsvindt op één van
de scholen. De schoolleiders op deze stichtingen geven dan ook aan de toezichthouders nog nooit
gezien te hebben ´op een voorstelrondje na’. Eén schoolleider geeft aan dit wel jammer te vinden. ´Ik
zou het wel helder vinden wanneer ze ook echt komen toezien en kijken hoe de dagelijkse praktijk is,
daar een eigen beeld bij vormen. Ik zou ze in ieder geval hartelijk ontvangen´ (schoolleider 1).
Bij de grote stichting met hoge doorwerking vindt er standaard voorafgaand aan de vergadering van
de toezichthouders op een schoollocatie, een gesprek plaats met de schoolleider. Deze geeft meestal
een informatieve presentatie over zijn school, waarna de toezichthouders daar vragen over stellen
en/of waardering over uit kunnen spreken. Dit wordt door zowel de bestuurder als de twee
geïnterviewde schoolleiders als zeer waardevol ervaren. ´Ik vind het belangrijk dat de
toezichthouders nog het verschil kunnen maken of ze toezicht houden op een school of op een
ziekenhuis. Dat kan alleen als ze af en toe wat horen´ (schoolleider 6).
´De schoolbezoeken zijn heel goed, ze stellen de toezichthouders en schoolleiders in staat om in ieder
geval een gevoel te hebben bij wie, wie is´ (schoolleider 5).
Alleen de grote stichting met lage doorwerking pakt de schoolbezoeken uitgebreider aan. Elk jaar
bezoeken de toezichthouders een halve dag één school binnen de stichting. Op de school spreken ze
met de schoolleider, maar ook met meerdere docenten en met conciërges en dergelijke. Tot slot
bezoeken ze een aantal lessen. De dag wordt afgesloten met een diner met alle schoolleiders, de
bestuurder en de toezichthouders. Na het eten wordt met die groep ook nog een themadiscussie
gehouden. De bestuurder is enthousiast over deze werkwijze. ´In een halve dag maken ze de school
echt helemaal mee. De toezichthouders komen ook altijd allemaal, ik heb nog nooit iemand gemist.
Ze vinden het zelf ook heel leuk´ (bestuurder 2).
De geïnterviewde schoolleiders geven aan tijdens deze contactmomenten wel een kloof te voelen
tussen henzelf en de toezichthouders. Voor de toezichthouders vinden ze het heel goed dat ze
komen kijken, om hun referentiekader te verbreden en te zien ´wat er nou echt gebeurt op scholen´.
Maar zelf halen de schoolleiders er niet veel uit. ´Dan kijken ze ons heel streng aan en vragen ze wat
onze targets zijn. Nou dan haak ik emotioneel dus al helemaal af en mompel alleen nog wat´
(schoolleider 4).
Zelfevaluatie
Drie van de vier toezichthoudende organen evalueert het eigen functioneren eenmaal per jaar.
Daarbij wordt geen externe partij betrokken om te ondersteunen en/of te coachen. De bestuurder
van de kleine stichting met hoge doorwerking geeft dit hij dit wel wenselijk zou vinden. ‘Ik heb al een
paar keer voorgesteld hulp van een externe partij in te roepen ten aanzien van de zelfevaluatie, maar
de voorzitter van de Raad van Toezicht wil het niet. Dus dan houdt het op’ (bestuurder 1).
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Alleen bij de grote stichting met lage doorwerking doet de Raad van Toezicht (nog) niet aan
zelfevaluatie. De bestuurder zegt hierover: ‘Ik heb ze er al een paar keer op gewezen, dat het moet
volgende de code. Ik zou het zelfs wenselijk vinden om daar een externe partij bij te betrekken. Maar
zover ik weet hebben ze dat nog niet gedaan’ (bestuurder 2).
Scheiding toezicht en bestuur: samengevat
Drie van de vier stichtingen hebben in de afgelopen drie tot vijf jaar de overstap gemaakt naar een
nieuw bestuursmodel met een interne toezichthouder. De andere stichting is op dit moment bezig
met de transitie. De uitvoering van dit onderdeel van goed schoolbestuur vindt dus pas relatief kort
plaats. De bestuurder van de kleine stichting met lage doorwerking geeft daarbij vanuit eigen
ervaring en vanuit zijn ervaring binnen coöperatief VO aan dat sommige kleine besturen wat minder
bestuurskracht hebben om de transitie te realiseren. Ook wordt de noodzaak van de overgang bij
sommige kleine besturen minder gevoeld. Hierdoor is deze groep besturen nog minder ver met de
uitvoering van de scheiding tussen toezicht en bestuur.
Er is in het algemeen nog veel ruimte om de effectiviteit van de uitvoering van de scheiding tussen
toezicht en bestuur door te ontwikkelen. De korte tijd dat de stichtingen met het nieuwe model
werken, lijkt de belangrijkste verklaring voor de huidige stand van zaken. Bestuurders lijken zich wel
bewust te zijn van de (nog) beperkte effectiviteit van de huidige uitvoering. Ze zijn hier ook over in
gesprek met de toezichthouders en ze proberen gezamenlijk met hen in verdere doorontwikkeling te
investeren. Daarbij wordt al veel aandacht besteed aan de scherpte van de scheiding. Mensen die
zich niet thuis voelen in de rol van toezichthouder op afstand vertrekken hierdoor bijvoorbeeld uit
het toezichthoudend orgaan.
Beide partijen zijn nog wel op zoek naar de optimale invulling van hun nieuwe rol. Bestuurders
vinden het lastig om te bepalen wat de juiste (hoeveelheid) informatie is die relevant is om met de
toezichthouders te bespreken. Toezichthouders kunnen hun rol vooral nog actiever vorm geven. Dit
door zelf beter na te denken over de criteria waarop men beoordeeld en over welke informatie voor
handen moet zijn om tot een oordeel te kunnen komen. Schoolbezoeken en zelfevaluatie, die bij het
voorgaande ondersteunend kunnen zijn, zijn over het algemeen al onderdeel van het takenpakket
van de toezichthouder. De wijze waarop hier uitvoering aan wordt gegeven zou echter nog
uitgebreider en effectiever kunnen. Bijvoorbeeld door lesbezoeken ook onderdeel van
schoolbezoeken te laten zijn en door zelfevaluatie onder begeleiding van een externe coach uit te
voeren. Gebrek aan tijd en professionaliteit van toezichthouders spelen hierbij een belemmerende
factor.

5.3 Sturing en beheersing
Het derde hoofdstuk uit de code bevat bepalingen over sturing en beheersing. Om te kunnen sturen
op onderwijskwaliteit, dienen scholen ten eerste helder te hebben wat zij onder het begrip verstaan.
Ondanks het feit dat veel respondenten aangeven niet heel duidelijk een dergelijke definitie op
papier te hebben staan, kwam uit de gesprekken een redelijk eenduidig beeld naar voren.
Onderwijskwaliteit is volgens zowel bestuurders als schoolleiders af te meten aan drie dingen: harde
cijfers, tevredenheid en bijzondere verrichtingen. Met harde cijfers worden de indicatoren zoals
gehanteerd door de onderwijsinspectie bedoeld. Daarbij gaat het om rendementen,
doorstroomcijfers en eindexamenresultaten. Ten aanzien van tevredenheid refereert men
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voornamelijk aan de tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel. Als het gaat om bijzondere
verrichtingen is de interpretatie wat breder. Sommigen vinden vernieuwing in het onderwijs hierbij
essentieel (bestuurder 1, schoolleider 5). Anderen vinden dat de school zich op een aantal gebieden
dient onderscheiden, dit zou bijvoorbeeld internationalisering of kunst kunnen zijn (schoolleider 5,8).
Tot slot worden hierbij ook genoemd dat het kan gaan om het hebben van een ‘eigen visie op
onderwijs’ en deze uitdragen (bestuurder 4) of het bieden van voldoende ontplooiingsmogelijkheden
aan leerlingen (schoolleider 7).
De effectiviteit van sturings- en beheersingsmaatregelen is ook geoperationaliseerd in twee
kenmerken. Ten eerste dienen scholen goed zicht te hebben op hun prestaties. Vervolgens kunnen
verschillende sturingsmaatregelen worden ingezet om vorm te geven aan een effectieve uitvoering
van sturing en beheersing. Zicht op onderwijskwaliteit en wijze van sturing op onderwijskwaliteit
worden daarom in deze paragraaf besproken.
Zicht op onderwijskwaliteit
Voor de cijfermatige resultaten worden op alle stichtingen de inspectiecijfers als uitgangspunt
genomen. Ondanks het feit dat de overgrote meerderheid van de respondenten kanttekeningen
plaatst bij de mate waarin de inspectiecijfers een reëel beeld laten zien, geeft men ook aan dat je
niet om die cijfers heen kan. ‘Ik heb wel mijn vraagtekens bij een aantal van die inspectie-indicatoren,
maar we hebben toch te maken met een bepaalde score en je wil aan de goede kant van de balans
zitten. Je kunt het ermee eens zijn of niet, maar dit is wat de cijfers zeggen. Dus je moet er iets mee
doen’ (schoolleider 8).
Het verschilt per stichting in hoeverre er naast de inspectiecijfers nog zelfstandig tussentijds
cijfermatige informatie wordt verzameld over de onderwijskwaliteit. Voldoende capaciteit en het
bezitten van informatiesystemen en managementtools die deze gegevens inzichtelijk kunnen maken
blijken daarbij belangrijke randvoorwaarden. De twee stichtingen met hoge doorwerking werken met
respectievelijk de Balanced Scorecard en een zelfontworpen systeem. De grote stichting met lage
doorwerking geeft aan hard aan het werk te zijn om dergelijke systemen te ontwikkelen. Volgens de
bestuurder is er tot nu toe nog ‘onvoldoende grip’ op de onderwijskwaliteit (bestuurder 2).
De tevredenheid van leerlingen, ouders en personeel wordt afgemeten aan de hand van de
gehouden tevredenheidsonderzoeken, waarbij vooral ook de benchmark met andere scholen uit de
regio een belangrijke graadmeter blijkt te zijn (schoolleider 2,6,8).
De toegevoegde waarde van de bijzondere verrichtingen van een school blijkt tot slot moeilijk
meetbaar. Dat maakt dat deze activiteiten op dit moment op veel scholen onder druk staan, omdat
scholen door de onderwijsinspectie voornamelijk afgerekend worden op de harde cijfers. Dit maakt
dat bestuurders en schoolleiders hier ook meer aandacht voor hebben gekregen en meer (op cijfers)
zijn gaan sturen. Schoolleiders hebben hier moeite mee. ‘De allerbelangrijkste indicator is helaas toch
het eindexamenresultaat. Maar ik vind het bieden van ontplooiingsmogelijkheden minstens zo
belangrijk. Als een leerling uiteindelijk zesjes scoort, zou dat maar zo kunnen komen omdat het kind
het zo druk had dat het geen tijd had om hoger te halen. Maar dat zie je in de kwaliteitskaart van de
inspectie niet terugkomen’ (schoolleider 7).
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Overige beleidsgebieden
Door de bestuurders wordt ten aanzien van dit thema benadrukt dat het belangrijk is om naast
onderwijskwaliteit ook een aantal andere beleidsgebieden inzichtelijk te hebben. Daarbij gaat het om
personeelszaken, huisvesting, ICT en financiën. Dit zijn onderwerpen die vooral op bestuursniveau,
bij de grote stichtingen door het ondersteunend bestuursbureau, sterk worden gemonitord.
‘Schoolleiders zijn vaak primair geïnteresseerd in de onderwijskwaliteit en willen het niet te vaak en te
veel over dit soort beleidsgebieden hebben. Maar dit zijn wel essentiële randvoorwaarden om een
school goed te kunnen laten functioneren’ (bestuurder 2).
Sturing op onderwijskwaliteit
De afgelopen jaren blijkt er binnen alle stichtingen meer aandacht te zijn gekomen voor
prestatiesturing en opbrengstgericht werken. Dit onder invloed van een veranderende houding van
de onderwijsinspectie die harder op prestaties afrekent en door de toegenomen mate van
transparantie die over schoolprestaties gegeven moet worden. Prestatiesturing blijkt echter geen
simpel onderwerp omdat er veel verschillende gedachten zijn over hoe sturing op scholen het beste
vorm kan worden gegeven. Daarbij spelen drie vragen (die sterk met elkaar samenhangen): In welke
mate dient een bestuurder zijn schoolleiders te sturen? Stuur je door verantwoording te vragen of
vertrouwen te geven? En stuur je (vooral) vooraf of achteraf?
Uit de gesprekken blijkt dat bestuurders vinden dat schoolleiders veel ruimte dienen te krijgen voor
het invullen van hun eigen onderwijs. Het strategisch beleidsplan op stichtingsniveau vormt het
kader waarbinnen de schoolleiders dienen te werken. Iedere school stelt op basis daarvan een eigen
begroting en een schoolplan op. Daarbij worden op de twee stichtingen met hoge doorwerking ook
nog aanvullende afspraken gemaakt tussen bestuurder en schoolleider. De ene stichting doet dit met
behulp van een Balanced Scorecard, de ander door middel van managementcontracten. Over deze
prestatieafspraken worden vervolgens drie keer per jaar gesprekken gevoerd: over het plan, het
tussentijdsresultaat en het eindresultaat. Verder houden alle bestuurders gemiddeld eenmaal per
drie weken een gesprek met hun schoolleiders. Het gesprek wordt door de schoolleiders gebruikt om
enerzijds advies in te winnen en anderzijds verantwoording af te leggen over onderwijszaken. De
bestuurder gebruikt het gesprek vaak om op beleidsgebieden als personeelsbeleid en financiën zaken
af te stemmen. Tot slot geldt dat wanneer er kwaliteitsproblemen zijn op een school dit leidt tot een
direct verhoogde alertheid van de bestuurder en tot het maken van meer en specifiekere afspraken
tussen bestuurder en schoolleider over de aanpak van de problematiek. Bij problemen voelt een
bestuurder zich dus sterk geroepen om in te grijpen, maar sturing vooraf in de vorm van het stellen
van doelen en het maken van prestatieafspraken is nog maar in beperkte mate en niet op alle
scholen aanwezig.
De kleine stichting met lage doorwerking gaat hier het meest ver in. Zij werken met de Balanced
Scorecard. Afgeleid van de missie en de visie wordt elk jaar een kaart voor de gehele stichting
opgesteld. Daarin worden zes concrete en meetbare doelstellingen geformuleerd met bijbehorende
actieplannen. Vervolgens wordt per schoollocatie hetzelfde gedaan. De bestuurder gelooft sterk in
de meerwaarde van doelgericht en systematisch werken. Het levert volgens hem betere resultaten
op en ‘de kaart’ is ook een communicatiemiddel om concreter met elkaar over prestaties te kunnen
spreken.
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Ook de schoolleiders geven aan dat het systeem hen helpt om een bepaalde koers vast te houden.
De kaart creëert volgens hen een bepaald bewustzijn en maakt dat je effectiever bezig bent, omdat
je de dingen meet. Ook zorgt het ervoor dat je jezelf niet te snel verliest in de waan van de dag
(schoolleider 2). Echter, dat is volgens de schoolleiders tegelijkertijd ook een valkuil. ‘Ik ben voor
planning, dat maakt dat je doelstellingen hebt, dan kun je ergens naar streven en kun je verbeteren.
Maar een overkill aan beheersing en controle maakt dat dingen uit evenwicht raken. Dan ontstaat er
een kloof tussen wat de werkvloer ervaart en waar vanuit het management de aandacht naartoe
gaat. Dan stuur je teveel op harde factoren, terwijl je eigenlijk moet sturen op ontwikkeling van
onderwijs. Maar dat is zo ontzettend lastig, daar zijn deze tools nog niet toereikend voor’
(schoolleider 1).
De beide schoolleiders geven aan het gevoel te hebben dat het feit dat je voortdurend resultaten
moet leveren de daadwerkelijk onderwijsontwikkeling belemmert, omdat dat een
langetermijnproces is dat tijd kost. Bovendien geven ze aan dat er zachte onderdelen in het
onderwijs zijn die je moeilijk in een Balanced Scorecard op kunt nemen, omdat ze moeilijk meetbaar
zijn. Daarbij gaat het om het didactisch concept en vragen als: hoe wil je verrijken, activeren,
leerlingen motiveren? Hoe creëer je een verbinding tussen docent en leerling? In het gesprek met de
bestuurder wordt duidelijk dat hij daar een andere visie op heeft. Volgens de bestuurder is alles
meetbaar. ‘Voor dat soort onderwerpen kun je gewoon een kwaliteitsmeting doen’ (bestuurder 1).
Ook de twee schoolleiders van de grote stichting met lage doorwerking hebben hier een duidelijke
mening over op basis van de ervaring met hun vorige bestuurder die ook sterk op cijfermatige
resultaten probeerde te sturen. Ze bevestigen de problematiek rondom meetbare resultaten in het
onderwijs. ‘Moet ik dan zeggen: volgend jaar willen wij 1 punt hoger score dan het landelijk
gemiddelde? Dat zijn zulke domme dingen. Het onderschat zo volledig de subtiliteit, de verwevenheid
waar wij mee te maken hebben’ (schoolleider 3).
Bovendien voegen ze daar nog aan toe dat dergelijke sturingsmethoden niet passend zijn binnen de
publieke sector. ‘Ik haat het woord sturen. Mensen in het onderwijs hoeven over het algemeen niet
gestuurd te worden, die willen echt wel. Wat ze nodig hebben is dat ze gesteund worden op basis van
vertrouwen’ (schoolleider 4).
‘Ik had een zorgcoördinator die alle kinderen wilde testen, want dan konden we waarschijnlijk heel
veel LWO-gelden binnen krijgen. Maar ik heb toen gezegd: die kinderen krijgen allemaal een stigma
van jouw testen dat ze niet deugen. Ja maar het leverde wel 60.000 euro op. Ik heb gezegd jammer
dan, maar dat wil ik niet, zo wil ik niet met kinderen omgaan’ (schoolleider 3).
De bestuurder van de grote stichting met hoge doorwerking geeft aan ook niet sterk te geloven in
sturen op prestaties in het onderwijsveld. ‘Ik geloof veel meer in inspiratie. Als mensen zich
geïnspireerd voelen voor iets, dan kan ik wel zeggen dat ze zoveel procent beter moeten, maar dan is
de vlam al in de pan en daar gaat het om’ (bestuurder 3).
Deze manier van werken legt hij echter niet op aan zijn schoolleiders. ‘Ik heb een schoolleider die juist
heel scherp doelen stelt met percentages en alles erbij. Dat is zijn stijl, als hij daar goed mee uit de
voeten kan, vind ik het prima. Waarom zou ik me bemoeien met de manier waarop hij dat doet? Ik
geloof niet in systemen, ik geloof in mensen’ (bestuurder 3).
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Sturing en beheersing: samengevat
De bestuurders geven aan steeds meer doelmatig en structureel aandacht aan prestatieverbetering
te besteden. In dat kader doen langzaam bedrijfsmatige sturingsmaatregelen als een Balanced
Scorecard en managementcontracten hun intrede in het voorgezet onderwijs. Om binnen een
publieke setting op effectieve wijze invulling te geven aan dergelijke sturingsmaatregelen blijkt
echter niet gemakkelijk. Uit de gesprekken komt sterk de spanning naar voren tussen de autonomie
van de docent als professional en de toenemende prestatiemeting en prestatiesturing vanuit
bestuurders. De schoolleiders zitten tussen deze twee werelden in, zij zijn zich meer dan bestuurders
bewust van de complexiteit en kennisintensiviteit van het primaire proces waar scholen zich op
richten. Systemen van prestatiemeting kunnen volgens hen moeilijk rekening houden met de
meervoudigheid van het onderwijs en het feit dat onderwijs tot stand wordt gebracht in coproductie
met leerlingen. Ook vinden ze dat door prestatiemeting meer afgerekend wordt op cijfermatige
prestaties waardoor bijzondere verrichtingen van een school nauwelijks aandacht meer krijgen. Dit
alles maakt dat sturing en beheersing als onderdeel van goed schoolbestuur maar beperkt effectief
ten uitvoer gebracht kan worden ten aanzien van het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Uiteindelijk geven respondenten aan dat het vooral belangrijk is dat betrokkenen (bestuurders en
schoolleiders) allen geloven in de stijl/werkwijze die ten aanzien van de sturing gekozen wordt.
Daarbij kan grofweg een onderscheid gemaakt worden in een werkwijze waarbij cijfermatige sturing
centraal staat en een werkwijze waarbij inspireren en steunen centraal staat. Dat hoeft niet te
betekenen dat het alleen werkt als binnen één stichting de bestuurder en alle schoolleiders dezelfde
werkwijze hebben. Het kan ook werken als er ruimte is binnen de stichting voor verschillen, mits er
respect is voor elkaars werkwijze. De mate waarin sturingsmaatregelen de onderwijskwaliteit
verbeteren is dan ook afhankelijk van het geloof wat de betrokkenen hebben in de maatregelen.
Deze uitkomst verschilt dan ook tussen de casussen. Maar of sturing nu plaatsvindt door middel van
het afspreken van cijfermatige doelen of door middel van inspireren en steunen, aandacht voor
prestaties wordt volgens bestuurders in ieder geval een steeds belangrijker thema binnen het
voortgezet onderwijs.

5.4 Tussenconclusie
Goed schoolbestuur in de facetten van horizontaal verantwoorden, scheiden van toezicht en bestuur
en aandacht voor sturing en beheersing heeft de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen
binnen het voorgezet onderwijs. Enerzijds omdat men het gevoel heeft dat het hoort om er mee
bezig te zijn, maar anderzijds ook omdat men inziet dat het noodzakelijk is voor de continuïteit van
de scholen om hier aandacht aan te besteden.
Uit paragraaf 5.1 blijkt dat de wijze waarop bestuurders en schoolleider horizontale verantwoording
ten uitvoer brengen is door middel van deelname aan Venster voor Verantwoording, het houden van
tevredenheidsonderzoeken en het onderhouden van verschillende overlegvormen met zowel ouders,
leerlingen als maatschappelijke partners. De effectiviteit van de uitvoering is daarbij nog wel beperkt.
Dit doordat maar op een beperkt aantal inhoudelijke thema’s de mogelijkheid van participatie wordt
aangeboden en omdat belanghebbenden zelf geen actieve houding blijken aan te nemen. Ook blijkt
uit het slot van paragraaf 5.1 dat verantwoording tot nu toe vooral plaatsvindt vanuit de bestuurder
en schoolleiders en dat docenten hier nog weinig mee bezig zijn. Dit beperkt ook de effectiviteit van
de uitvoering van verantwoording, omdat docenten juist veel en als eerst in contact komen met de
belanghebbenden van de school. Hier zijn bestuurders en schoolleider zich sterk van bewust en er
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wordt door hen dan ook in hoge mate ingezet op het verbeteren van de verantwoording op het
niveau van de docent.
Ten aanzien van de scheiding tussen toezicht en bestuur blijkt uit paragraaf 5.2 dat hierop sterk is
ingezet door de schoolbesturen de afgelopen jaren. De wijze waarop door de besturen is vorm
gegeven aan de scheiding is door over te stappen naar een nieuw bestuursmodel met een apart
intern toezichthoudend orgaan. Doordat de scheiding relatief recent is ingezet, is er nog geen sprake
van een sterke effectieve uitvoering. De scherpte van de scheiding krijgt al wel veel aandacht. Er
wordt kritisch gezocht naar passende personen voor de nieuwe functie van toezichthouder en er is
bewust aandacht voor het taakonderscheid tussen het zijn van bestuurder en het zijn van
toezichthouder. De wijze waarop de toezichthouders hun rol vormgeven kan echter nog actiever. Ze
zijn niet sterk kritisch, zowel richting de bestuurder als richting hun eigen functioneren en ook laten
ze zich beperkt informeren over de school(prestaties).
Ten derde blijkt uit paragraaf 5.3 dat ook sturing en beheersing meer aandacht heeft gekregen van
schoolbesturen de afgelopen jaren. De wijze waarop bestuurders vorm geven aan sturing kent
grofweg twee verschillende vormen: de bestuurder stuurt sterk cijfermatig, bijvoorbeeld met gebruik
van een Balanced Scorecard of de bestuurder stuurt middels een paradigma van steunen en
inspireren. Er bestaan verschillende meningen onder bestuurders en schoolleiders over welk type
sturing het beste werkt en het beste past bij de publieke setting van een school. De effectiviteit van
de uitvoering hangt daardoor ook sterk af van de mate waarin de betrokkenen geloven in de gekozen
werkwijze en verschilt per case.
In zijn totaliteit kan geconcludeerd worden dat op alle onderdelen uit de code veel ontwikkeling en
verbetering plaats heeft gevonden de afgelopen jaren. De aandacht van bestuurders en schoolleiders
voor het thema is ook toegenomen. Uit bovenstaande blijkt wel dat een aantal zaken nog effectiever
in uitvoering kunnen worden gebracht, maar de doorontwikkeling van goed schoolbestuur lijkt op
basis van de visie van bestuurders en schoolleiders ook nog niet ten einde.
In hoofdstuk 6 zal nu vervolgens worden gekeken naar de invloed van de code Goed
onderwijsbestuur op de beschreven ontwikkelingen en verbeteringen. Daarmee kan de doorwerking
van de code Goed onderwijsbestuur worden vastgesteld en kan een antwoord worden geformuleerd
op de eerste empirische deelvraag.
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6. De code als onderlegger?
In hoofdstuk 5 is uiteengezet hoe op dit moment door scholen uitvoering wordt gegeven aan goed
schoolbestuur. Daaruit is gebleken dat er op de thema’s uit de drie hoofdstukken van de code Goed
onderwijsbestuur veel ontwikkelingen plaatsvinden binnen de uitvoeringspraktijk van scholen. In
hoofdstuk 6 wordt gekeken in hoeverre deze ontwikkelingen in verband kunnen worden gebracht
met de code. In paragraaf 6.1 wordt ingegaan op de mate waarin scholen bekend zijn met de code.
Vervolgens wordt kort weergeven in hoeverre de scholen de code als een belangrijk document
beschouwen (paragraaf 6.2). Tot slot geeft paragraaf 6.3 een overzicht van de wijze waarop de code
gebruikt is door de bestuurders en schoolleiders. Hiermee wordt inzicht verkregen in de wijze
waarop de code van invloed is geweest op de ontwikkelingen op gebied van goed schoolbestuur. In
de tussenconclusie van dit hoofdstuk kan dan de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur
worden vastgesteld en kan antwoord worden gegeven op de eerste empirische deelvraag.

6.1 Bekendheid van de code
Alle respondenten weten van het bestaan van de code Goed onderwijsbestuur. De inhoud van het
document is niet heel bekend op schoolniveau. De bestuurders weten allen in hoofdlijnen de drie
onderdelen uit de code te benoemen. Daarbij ligt in hun uitleg de nadruk sterk op het onderdeel
scheiding toezicht en bestuur. Geen van de schoolleiders kan de inhoud van de code benoemen. ‘Ik
heb geen idee waar dat ding over gaat joh’ (schoolleider 4).
Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan de code als document ook nog nooit te hebben
gezien, de andere helft heeft de code eenmaal bekeken vlak na het moment dat deze in 2008 werd
aangenomen. Dit sluit aan bij het gegeven dat maar twee van de vier bestuurders de code ooit
doorgesproken heeft met de schoolleiders. Geen van de bestuurders heeft ooit nog
vervolggesprekken met schoolleiders over de code gehouden of heeft de code gebruikt bij evaluatie
van schoolbeleid of schoolprestaties. ‘Er is wel degelijk toentertijd, toen de code er net was, een keer
over gesproken. Maar als ik hem nu niet meer ken, kun je zelf invullen dat de follow-up van die
discussie niet sterk is geweest’ (schoolleider 5).
De twee bestuurders die de code niet hebben doorgesproken met hun schoolleiders, hebben hierin
een bewuste keuze gemaakt. Ze vinden dat het document daarvoor te ver afstaat van de dagelijkse
praktijk. Het is volgens hen een relevant document op bestuursniveau en voor toezichthouders om te
hebben en kennen, maar richting schoolleiders hebben zij de code op indirecte wijze proberen over
te dragen. ‘Ik heb de code niet besproken binnen de locaties. Dat vind ik zinloos. Er zitten wel dingen
in waarvan ik denk daar hebben de schoolleiders wat aan. Maar dan is het de taak van de bestuurder
om dat te vertalen naar de praktijk. Zonder dat dit papiertje, wat ik zie als een richtlijn voor de
bestuurder, de scholen in hoeft. In mijn hoofd maak ik de vertaalslag van wat in de code staat naar de
praktijk van alle dag en dat bespreek ik met mijn schoolleiders’ (bestuurder 1).

6.2 Belang van de code
Over het belang van de code wordt door de bestuurders ten eerste het belang op sectorniveau
benadrukt. Daarbij gaat het er volgens hen om dat je via de code als sector aan de buitenwereld, het
ministerie van Onderwijs en de samenleving, laat zien dat je als sector integer bent en daarover
transparant durft te zijn en verantwoording aflegt.
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‘Ik vind dat wij als sector op veel punten ook opener durven te zijn dan andere sectoren, dat we best
onze nek uitsteken. De code vervult daar een belangrijke rol in om dat te laten zien’ (bestuurder 4).
Als het gaat om het belang op schoolniveau wordt aangegeven dat de code op zichzelf geen garantie
is voor praktijkresultaat. Het document ‘de code’ zou dan ook op zichzelf niet dominant moeten zijn.
Het gaat om de ontwikkeling of het effect dat ermee bereikt wordt. En dat is afhankelijk van de mate
waarin de inhoud van de code aansluit bij de ervaringen die men in de uitvoeringspraktijk heeft en
van de mensen die met de code moeten werken. ‘Het document is van zichzelf niet van waarden,
maar in het proces om na te denken over verbeteringen in besturen is het wel van grote waarde’
(schoolleider 6).
‘Codes zijn zo zacht als een pakje boter. Codes veronderstellen namelijk gezamenlijk gedeelde
waarden en als die er niet zijn, dan werkt zo’n code ook niet’ (schoolleider 4).
Een aantal schoolleiders geeft aan er van uit te gaan dat hun bestuurder de code ‘in zijn hoofd
heeft’, waarmee ze verwachten dat de inhoud van de code via de bestuurder de afgelopen jaren tot
hen is gekomen. Dit door middel van sturing vanuit de bestuurder indien die dat nodig achtte op
onderdelen (schoolleider 1,2,3,5). Over het algemeen hebben de schoolleiders namelijk wel het
gevoel dat er de afgelopen jaren veel is gebeurd ten aanzien van de onderdelen uit de code. ‘Wij
hebben niet het gevoel gehad dat we aan het voldoen waren aan een code, we zijn gewoon bezig
geweest met kwaliteitsverbetering’ (schoolleider 1).

6.3 Het gebruik van de code op schoolniveau
In deze paragraaf zal worden beschreven op welke wijze de bestuurders de code hebben gebruikt bij
het uitvoering geven aan goed schoolbestuur in de dagelijkse praktijk. Daarbij zullen de drie
hoofdstukken van de code ieder afzonderlijk worden beschreven.
De code en horizontale verantwoording
Drie bestuurders geven aan dat er ten aanzien van horizontale verantwoording in code van mei 2008
voor hen niets nieuws stond, niets wat ze niet al deden voor die tijd. De code is voor hen niet nodig
geweest om urgentie voor dit thema op te wekken. Wel wordt de code omschreven als hulpmiddel
om naar jezelf te kijken als stichting. ‘Het was meer een checkmiddel dan een dwangmiddel’
(bestuurder 1). Daarmee heeft de code niet echt iets toegevoegd, maar eerder zaken bevestigd. ‘Wij
hadden in schooljaar 2005-2006 omgevingsgerichtheid al als uitgangspunt voor ons onderwijs. Maar
de code is wel een ankerpunt om jezelf weer even aan te toetsen, om jezelf scherp te houden’
(bestuurder 3).
‘Je moet me niet vragen op welke gebieden er dingen in de code staan ten aanzien van horizontale
verantwoording. Ik heb hem destijds wel gescand, maar het is voor mij niet een leidraad geweest van
‘zo ga ik het regelen’. Ik heb gekeken of ik hele gekke dingen zag staan en zo ja dan maak je de
beslissing of je daar iets mee wilt doen. Maar volgens mij doe ik de dingen wel redelijk zoals ze in de
code staan’ (bestuurder 4).
De code geeft ook niet concreet aan ‘hoe’ je jezelf horizontaal dient te verantwoorden, maar alleen
dat je dat moet doen. Dat maakt de code volgens de bestuurders minder bruikbaar als praktisch
handvat, maar het is wel het niveau waarop codes volgens hen geschreven dienen te zijn.
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‘Ideaal is een code zo vormgevingsvrij dat het de schoolbesturen voldoende ruimte geeft om op hun
manier aan de code te voldoen’ (bestuurder 3).
Eén bestuurder geeft aan dat de code bij hen wel het startpunt is geweest om actiever in te gaan
zetten op het thema horizontale verantwoording. Daarbij is in eerste instantie is ingezet op
ontwikkelingen op stichtingsniveau. Hierdoor zijn onder het andere een horizontaal jaarverslag
ontwikkeld en zijn regionale samenwerkingsverbanden uitgebreid. De code beperkt zich qua inhoud
echter ook volgens deze bestuurder tot het scheppen van randvoorwaarden. Als bestuurder moet je
daar zelf praktisch invulling aangeven, maar dat is ook zoals het volgens hem hoort te gaan.
Op de scholen lijkt er verder in de praktijk weinig veranderd naar aanleiding van de code. Alle
respondenten geven aan dat ze al voor het jaar 2008 met ouderraden en leerlingenraden (of panels)
werkten. Ook de tevredenheidsonderzoeken werden overal al voor 2008 door de scholen zelf
uitgezet. Wel blijken het organen en instrumenten te zijn die de afgelopen drie tot acht jaar hun
intrede hebben gedaan. Een schoolleider legt daarbij zelf de link: ‘Even nadenken, die
tevredenheidsonderzoeken doen we vanaf 2006, dus een jaar of vijf nu. Dat is wel toevallig, dat komt
wel in de buurt van die code inderdaad’ (schoolleider 6).
Maar de code is dus niet sterk aanleiding geweest om de gang van zaken te herzien of uit te breiden.
Dat is volgens de meeste ook niet nodig, want ze doen al voldoende op dit punt. ‘Voor ons heeft de
code volgens mij niets bijgedragen ten aanzien van horizontale verantwoording. Wij deden dat toch
al. Het heeft hier op school in ieder geval niets veranderd’ (schoolleider 4).
De code en scheiding toezicht en bestuur
Eén bestuurder geeft aan dat de code geen enkele rol heeft gespeeld in het besluit over te stappen
naar een nieuw model met een intern toezichthoudend orgaan. De reden daarvoor is simpel, de VOraad bestond nog niet toen zij in 2006 begonnen zijn met het proces van de transitie. Toen de code
er in 2008 kwam is deze wel naar de Raad van Toezicht gestuurd en is de code besproken op een
vergadering. ‘Ik vind de code wel iets wat je in de Raad van Toezicht moet bespreken, natuurlijk. De
code gaat onder andere over mijn functioneren’ (bestuurder 1).
De code is vervolgens door deze bestuurder ook achteraf gebruikt als checklist en ‘als toetsingskader
voor het voldoen aan wet- en regelgeving’. Dit heeft geleid tot het opstellen van een
Klokkenluidersregeling binnen de stichting. ‘Ik heb net als op de andere thema’s afgevinkt, wat is wel
en niet aanwezig. En toen dacht ik: hé een Klokkenluidersregeling, die heb ik niet. Die heb ik naar
aanleiding van de code toen wel gemaakt. Hij is zichtbaar op onze website, maar er is nog nooit
gebruik van gemaakt’ (bestuurder 1).
Tot slot geeft de bestuurder aan dat de scheiding ook een onderwerp is waar (minstens) jaarlijks
binnen de stichting op geëvalueerd wordt. ‘Maar de code wordt er op die momenten niet nogmaals
bij gepakt of zo hoor, daarvoor is de code veel te algemeen, niet bruikbaar’ (bestuurder 1).
Volgens de andere bestuurders is de code ‘zeker wel impliciet en indirect’ gebruikt bij de overgang
naar een nieuw bestuursmodel. Alle stichtingen zijn in het overgangsproces begeleid door een
notaris die de statuten heeft opgesteld.
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Eén bestuurder zegt daarover: ‘Daarbij hebben we naar alle governance-invalshoeken gekeken. Er
zijn wetenschappelijke bronnen gebruikt, maar ook de code Goed onderwijsbestuur en de wet Goed
onderwijs, Goed bestuur zijn daarbij als toetssteen gebruikt’ (bestuurder 3).
Voor de grote stichting met lage doorwerking is de code de directe aanleiding geweest om de
overstap naar een nieuw model te maken. Dit omdat de vorige bestuurder een ‘echte VO-raad fan’
was. Daardoor is de code ook ‘bijna letterlijk’ gevolgd bij het opstellen van documenten als statuten
en regelementen voor de bestuurder en de toezichthouder. De huidige bestuurder heeft daar bij zijn
aantreden nog de Klokkenluidersregeling aan toegevoegd. Dit niet omdat in de code stond dat, dat
moest, maar omdat er voor zijn tijd een ‘fors incident’ was geweest wat naar zijn mening duidelijk
een klokkenluidersfenomeen was. Tot slot is de code ook op een workshop over de scheiding tussen
toezicht en bestuur langsgekomen. De inhoud van de code heeft daarbij echter weinig indruk
gemaakt. ‘Met alle respect, er staan wat zinnen en het is ook wel helder wat er staat, maar zo
ingewikkeld is het ook niet. Als je de zaakjes op papier goed voor elkaar hebt in de zin van wie doet
wat en waarom, dan val je al snel onder de code’ (schoolleider 3).
De code wordt door deze schoolleiders dan ook niet gezien als sterk relevant ten aanzien van de
scheiding tussen bestuur en toezicht. ‘Binnen scholen zou er een zuiverend vermogen moeten zijn, dat
klopt. Maar dat is niet afhankelijk van een code, die heb je er hooguit bij om te spiegelen en vast te
stellen ‘hé het klopt niet wat er gebeurd’. Het is dus een hulpmiddel en een afspraak van ‘zo zouden
we het willen in Nederland’, maar meer niet.’ (schoolleider 4).
Ook de andere stichting die een workshop heeft gehouden over de scheiding toezicht en bestuur
geeft aan dat de code toen langs is gekomen. Maar de code als document bood weinig directe
handvatten ten aanzien van het scherp hanteren van de scheiding in de praktijk (schoolleider 5).
De bestuurder van de kleine stichting met lage doorwerking brengt nog een nieuw perspectief op
tafel. Bij de overige drie stichtingen is de overstap naar het nieuwe model door de meeste
betrokkenen ervaren als een professionaliseringsslag die noodzakelijk was. De code was daarbij voor
één stichting de katalysator om het proces daadwerkelijk in gang te zetten en verder was de code
voor allen een handig hulpmiddel in de vorm van een checklist/toetssteen.
Bij de kleine stichting met lage doorwerking ligt dit anders. Het feit dat men aanstaande augustus
overgaat naar een model met een interne toezichthouder is niet omdat de stichting zelf de noodzaak
voelt om iets te veranderen, maar is omdat de code en de wet Goed onderwijs, Goed bestuur dit
eisen. De bestuurder zegt hierover: ‘De aanleiding voor de overstap naar een nieuw model is wel echt
de code, die afspraak. We hebben het ondertekend, dus dan moet je het ook doen. En nu moet het
vanaf augustus ook nog verplicht volgens de wet. Dat is het. Ik het kan het verder niet mooier maken’
(bestuurder 4).
De reden dat de stichting de implementatietermijn van de code heeft overschreden op dit punt heeft
volgens de bestuurder te maken met het feit dat er binnen de stichting lang getwijfeld is over de
keuze voor het juiste model. ‘Je zag veel scholen al snel de keuze maken ‘het wordt een Raad van
Toezicht’. Wij hebben eerst een beetje afgewacht van goh hoe gaat dat zich ontwikkelen’ (bestuurder
4).
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Daarbij blijkt de code ook een hulpmiddel voor deze bestuurder te zijn geweest om zijn bestuur op
afstand te overtuigen van het feit dat men de overstap naar een nieuw model moet maken. ‘Ik heb
de code naar mijn bestuur op afstand gestuurd van kijk het nieuwe model moet wel hieraan voldoen,
jullie moeten wel een toezichthoudende rol krijgen. Zodat de boodschap niet alleen van mij kwam. Ik
moest hen overtuigen dat ik niet meer macht wilde, dat ik het alleen goed wilde regelen. Daarin heeft
de code mij gesteund’ (bestuurder 4).
De code en Sturing en Beheersing
Ook op het derde thema geldt voor de meeste schoolbesturen dat men al vergaand bezig was met
sturings- en beheersingsmaatregelen toen de code er in 2008 kwam. ‘Het deel over sturing en
beheersing uit de code was voor ons een reeds ingezette marsroute. Bij de aanstelling van onze
nieuwe financiële directeur, al jaren voor 2008, zijn door hem direct zaken als meerjarenbegrotingen
en liquiditeitsoverzichten ontwikkeld. Vóór hem was er bij ons eigenlijk nog te weinig kennis op dit
gebied in huis’ (bestuur 1).
Inmiddels werkt de kleine stichting met hoge doorwerking zelfs met de Balanced Scorecard, wat een
vergaand sturings- en beheersingsinstrument is. Ook dat is zonder hulp van de VO-raad of de code in
gang gezet, op eigen initiatief. Op één punt heeft de code voor hen wel een bijdrage geleverd ten
aanzien van dit thema. De bestuurder geeft aan dat naar aanleiding van de code een risicoprofiel
voor de stichting is ontwikkeld. Daarbij is, naar tevredenheid, het voorbeeldmodel van de VO-raad
gebruikt.
Eén bestuurder geeft aan dat hij vindt dat de VO-raad zich met de code op het thema sturing en
beheersing op een hellend vlak bevindt. Waar hij tevreden was over het feit dat de code zich op het
thema horizontale verantwoording beperkt tot het ‘wat’ en niet het ‘hoe’, vindt hij dat binnen het
thema sturing en beheersing sommige bepalingen teveel ingaan op vormgevingsaspecten. En dat
dient volgens de bestuurder heel duidelijk een keuze van de stichting zelf te zijn. ‘Een planning- en
controlcyclus die genoemd staat in de code, is een vormgevingsaspect. Kijk, er moet in de code wel
aangegeven worden dat er risico beheerst dienen te worden, maar hoe je dat organiseert zou niet uit
moeten maken. Of dat via een planning- en controlcyclus gedaan wordt, of via een paradigma van
uitdagen en ondersteunen, wat ook heel goed kan werken, is eigen invulling. Bemoei je als VO-raad
alsjeblieft niet met de manier waarop ik mijn werk doe ‘ (bestuurder 3).
De code is voor de bestuurder dus absoluut niet leidend geweest in de gemaakte keuzes op dit
thema de afgelopen jaren. Maar vanuit zijn eigen visie is hij er wel veel mee bezig geweest, waardoor
er binnen de stichting ontzettend veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Dit wordt ook
onderschreven door beide schoolleiders. ‘Er is de laatste twee jaar behoorlijk geïnvesteerd in betere
beheersingsmaatregelen, zowel op bestuurlijk- als op schoolniveau. Maar of de code nou de
aanleiding was? Het is dan een hot item in besturenland dus komt de code, maar waar nou de kip of
het ei zit?’ (schoolleider 6).
Ook binnen de andere stichtingen is men op dit moment actief bezig om onderwijsresultaten beter in
beeld te brengen zodat daar in de toekomst beter op gestuurd kan worden. Volgens bestuurder 2
heeft zijn stichting op dat onderdeel nog onvoldoende grip. Maar de noodzaak om hiermee bezig te
gaan wordt ingegeven door de ervaringen in de uitvoeringspraktijk, daar heeft de code niets mee te
maken.
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De code is er op dit thema dan ook nog niet bij gepakt door de bestuurder, wellicht dat dit in de
toekomst nog wel gebeurt. ‘Je zou de code hooguit als hulpmiddel kunnen gebruiken bij het creëren
van een sjabloon waarmee je duidelijk tegen de schoolleiders kan zeggen: dit zijn de punten waar wij
in de komende periode op gaan letten’ (bestuurder 2).

6.4 Tussenconclusie
De code is als document vooral bekend bij bestuurders. Op het niveau van schoolleiders kent men de
inhoud van de code niet of nauwelijks, maar daarbij kan de vraag worden gesteld of bekendheid op
dat niveau überhaupt wenselijk is. Uit paragraaf 6.1 blijkt namelijk dat een deel van de bestuurders
bewust de keuze heeft gemaakt om de code niet met schoolleiders te bespreken, omdat dit volgens
hen geen meerwaarde zou hebben. Daarvoor zou de code te ver afstaan van de dagelijkse praktijk.
Verder bestaat de code volgens de geïnterviewde bestuurders uit kaderstellende formuleringen met
relatief veel ruimte voor de bestuurder om een vertaalslag te maken naar de eigen schoolpraktijk.
Het feit dat de code zich veelal beperkt tot het stellen van kaders, heeft een basis gelegd die heeft
gezorgd voor een positieve grondhouding bij bestuurders ten aanzien van het gebruik van de code.
Hierdoor bestaat er op de scholen geen aversie tegen de code en kunnen bestuurders zich over het
algemeen vinden in de regels die in de code staan opgesteld. Bestuurders geven aan niet het gevoel
te hebben gehad dat ze middels de code door de VO-raad beperkt zijn in hun vrijheid. Dit blijkt voor
hen belangrijk te zijn, waarmee dit ook belangrijk lijkt voor de continuïteit en het bestaansrecht van
de code.
Ten aanzien van het gebruik van de code blijkt uit paragraaf 6.3 dat de code vooral door bestuurders
is gezien als een handige en overzichtelijke checklist. De bestuurders vinden ook dat het document
zich qua vorm daar het beste voor leent en te algemeen geformuleerd is om herhaaldelijk te
gebruiken, bijvoorbeeld als discussiedocument. Ze hebben de code dan ook veelal eenmalig gebruikt
als middel ter ondersteuning bij de uitvoering van goed schoolbestuur. Daarbij gold in veel gevallen
dat ze al voor de code bezig waren met goed schoolbestuur. Aan de hand van de code hebben
bestuurders voor henzelf de huidige stand van zaken opgemaakt. Ze hebben ‘afgevinkt’ of alles uit de
code al gedaan werd op de school. Daaruit bleek dat de code niet veel nieuws opleverde. Veelal
werden bestuurders bevestigd in het feit dat ze al op de juiste wijze bezig waren met goed
schoolbestuur. Toch gaf de code op een klein aantal punten aanleiding om beleid omtrent goed
schoolbestuur uit te breiden. Zo gaven een aantal bestuurders aan naar aanleiding van de code een
horizontaal jaarverslag, een klokkenluidersregeling en/of een risicoprofiel voor de stichting te
hebben ontwikkeld. De code was bovendien voor drie van de vier stichtingen (mede) aanleiding om
versneld aan de slag te gaan met het realiseren van de scheiding tussen toezicht en bestuur. Op die
punten heeft de code invloed gehad op de uitvoeringspraktijk van de scholen. Maar de code Goed
onderwijsbestuur kan vooral gezien worden als een symbolisering van de veranderingen die al
gaande waren binnen scholen voor de komst van de code.
De empirische deelvraag die beoogd werd met dit hoofdstuk te beantwoorden luidt: Hoe werkt de
code Goed onderwijsbestuur door in de uitvoeringspraktijk van scholen?
Op basis van hoofdstuk 5 en 6 kan vastgesteld worden dat de code Goed onderwijsbestuur niet een
bepalende factor is geweest ten aanzien van de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur.
Daarmee is de doorwerking van de code beperkt. De code heeft ten aanzien van horizontale
verantwoording en sturing en beheersing op een deel van de scholen geleid tot de ontwikkeling van
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extra beleid in de vorm van een horizontaal jaarverslag, een klokkenluidersregeling en/of een
risicoprofiel. Ten aanzien van de scheiding tussen toezicht en bestuur heeft de code meer invloed
gehad op de uitvoering. De code is voor drie van de vier stichting mede aanleiding geweest om te
gaan werken met een nieuw bestuursmodel. Daarbij zijn de regels uit de code omtrent het hanteren
van een functieprofiel en een rooster van aftreden voor toezichthouders opgevolgd. Maar het beeld
van bestuurders was verder dat zij grotendeels al aan de overige bepalingen uit de code voldeden.
Het kaderstellende karakter van de code maakt volgens hen ook dat je al snel formeel aan de code
voldoet.
Ondanks dat de code Goed onderwijsbestuur maar in beperkte mate voor scholen aanleiding is
geweest om in hun dagelijkse uitvoeringspraktijk zaken te veranderen of in gang te zetten, blijken er
op basis van hoofdstuk 5 op de thema’s uit de code toch veel ontwikkelingen te hebben
plaatsgevonden de afgelopen jaren. Bestuurders en schoolleiders hebben dus wel de noodzaak
gevoeld om effectief aan de slag te gaan met het thema goed schoolbestuur, maar dit kwam naar
hun idee niet door de komst van de code.
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7. De implementatiestrategie
Aan de hand van de resultaten uit hoofdstuk 5 en 6 is inzicht verkregen in de doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur. Daarmee is de relatie tussen de code Goed onderwijsbestuur en de
doorwerking van deze code binnen de uitvoeringspraktijk van scholen weergeven. In hoofdstuk 7
staat vervolgens het derde kernbegrip uit het model centraal, de implementatiestrategie vanuit de
VO-raad. Daarbij wordt getracht de relatie tussen de ingezette implementatiestrategie en de
gerealiseerde doorwerking van de code te beschrijven.
In paragraaf 7.1 wordt eerst aandacht besteed aan de ervaring van bestuurders en schoolleiders met
de VO-raad in het algemeen. Dit om de positie en de rol van de VO-raad vanuit het perspectief van
scholen te duiden. Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 vanuit het perspectief van de VO-raad
beschreven hoe de implementatiestrategie omtrent de code Goed onderwijsbestuur is bedoeld en is
ingezet. Tot slot wordt in paragraaf 7.3 de ervaring van bestuurders en schoolleiders met de
implementatiestrategie beschreven. Het hoofdstuk eindigt met een tussenconclusie. Aan de hand
van de resultaten uit paragraaf 7.2 zal in de tussenconclusie antwoord worden gegeven op de
tweede empirische deelvraag over de wijze waarop de ingezette implementatiestrategie is
uitgevoerd. De resultaten uit paragraaf 7.3 vormen de basis voor het antwoord op de derde
empirische deelvraag over de invloed van de implementatiestrategie op de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur.

7.1 De positie en rol van de VO-raad
Het beeld dat bestuurders en schoolleiders hebben van de VO-raad kan het best samengevat worden
als een organisatie die groeit en in ontwikkeling is. Er wordt gesproken over de rolinvulling van de
VO-raad in termen van ‘steeds beter’ en ‘langzaam sterker’. De meeste waardering wordt
uitgesproken over het feit dat de VO-raad in korte tijd zichzelf en het voorgezet onderwijs op de
kaart heeft weten te zetten. Vóór het bestaan van de VO-raad was er geen duidelijk geluid vanuit het
voorgezet onderwijsveld, waardoor de sector geen vuist kon maken tegen invloeden van buitenaf. In
de loop der jaren is de VO-raad volgens de respondenten gegroeid qua alertheid en zichtbaarheid.
Hierdoor is ze nu in staat om in de media een kritisch tegengeluid te laten horen ten opzichte van het
beeld wat de politiek en de minister van het voorgezet onderwijs schetsen. ‘Wat ik goed vind aan de
VO-raad is dat we nu het voorgezet onderwijs echt een plek hebben gegeven. Mensen weten dat er
een organisatie is die daarvoor staat’ (bestuurder 4).
Minder tevreden zijn de bestuurders over de rol van de VO-raad als werkgever. De caoonderhandelingen met de bonden hebben te lang geduurd en geleid tot een cao die te duur is voor
scholen om te betalen. Men heeft het gevoel dat de VO-raad nog te onervaren is als onderhandelaar.
Daarnaast is een breed gedragen mening dat de VO-raad nog steviger en feller mag optreden in haar
rol als belangenbehartiger. Daarbij gaat het erom dat de VO-raad nog beter luistert naar wat er in het
veld speelt en daar vervolgens scherp de discussie over aan durft te gaan met de minister. Daarbij is
het zoeken naar een balans tussen enerzijds de wil om overal aan tafel te komen en anderzijds niet
te ver afdrijven van de achterban die je vertegenwoordigt. ‘In de cao-onderhandelingen heb ik het
gevoel dat de bonden over iets meer spitsheid beschikken en ook in de relatie met het ministerie zou
de VO-raad af en toe wat onredelijker mogen overkomen. Dat zit hem dus in de wijze waarop jezelf
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als onderhandelaar manifesteert en de wijze waarop dat door de achterband wordt waargenomen.
Dat mag nog wat steviger’ (schoolleider 6).
Tot slot is het opvallend dat er een uitgesproken mening is onder bestuurder en schoolleiders over
de mate waarin de VO-raad zich zou moeten bezighouden met ondersteunende activiteiten. Ondanks
het feit dat het als positief wordt ervaren dat de VO-raad de scholen veel informatie biedt en altijd
snel antwoord op vragen, wordt dit niet gezien als (hoofd)taak van de organisatie. De wens vanuit
het veld is duidelijk en eenduidig. De VO-raad moet haar takenpakket zo klein en zuiver mogelijk
houden. Scholen willen met vragen of problemen rondom de cao VO en andere zeer onderwijsspecifieke casuïstiek op juridisch, financieel en huisvestingsgebied bij de VO-raad terecht kunnen,
want die informatie is nergens anders te krijgen. Maar daar moet het bij blijven.
Onderwijsinhoudelijke projecten of zaken als organisatieadvies en ICT-ontwikkeling vindt men geen
taak voor de VO-raad. De VO-raad kan hooguit het voortrouw nemen voor de start van een nieuw
project, indien zij signalen uit de maatschappij opvangt dat er vraag naar is. Maar als dat plan er dan
ligt, moeten ze het vervolgens loslaten en bij een andere partij neerleggen. Dit kan een marktpartij
zijn of de taak kan voor verdere invulling bij het veld neer worden gelegd. ‘Ik vind wel dat de VO-raad
kan aangegeven dat er een thema ligt waar het veld iets mee dient te doen. Maar laat ze alsjeblieft
hun moeite en geld vervolgens niet besteden aan het ‘hoe’. Want dan kunnen wij dat geld zelf
besteden om het op onze manier in te vullen. Laat ze vooral geen werk creëren voor ons, doen we zelf
wel’ (schoolleider 4).
Ondanks de kritische kanttekeningen die worden geplaatst bij het functioneren, spreken vooral
bestuurders uit tot nu toe tevreden te zijn over de VO-raad. Daarbij wordt sterk benadrukt dat men
zich bewust is van het feit dat de organisatie nog jong is en zich bovendien in een lastige positie
bevindt. De jonge bestaansgeschiedenis en het moeizame ontstaan van de organisatie maken het
volgens hen begrijpelijk dat de VO-raad nog enigszins aan het ‘stoeien’ is met de eigen rol. De lastige
positie wordt daarbij door één bestuurder treffend verwoord: ‘Je moet je wel bedenken dat de VOraad eigenlijk een onmogelijk opdracht heeft. Aan de ene kant hebben ze te maken met een politiek
die heel moeilijk beïnvloedbaar is en aan de andere kant hebben ze een achterban die zeer divers is
samengesteld, zowel qua mate van professionaliteit als qua visie op hoe onderwijs gegeven dient te
worden. Dat alles maakt het buitengewoon lastig voor de VO-raad om goed te opereren’ (bestuurder
3).
Samenvattend kan worden gesteld dat de VO-raad zich volgens bestuurders en schoolleiders in korte
tijd als sectororganisatie op de kaart heeft weten te zetten. Ze zijn daarbij goed zichtbaar in de media
en de politiek. Er liggen nog kansen voor de VO-raad om zich verder te ontwikkelen in de rollen van
werkgever en belangenbehartiger. Daarbij moeten ze vooral professioneler en steviger gaan
optreden. Verder is de wens van bestuurders en schoolleiders dat de VO-raad haar takenpakket zo
klein en zuiver mogelijk houdt. Dat betekent dat ze zich niet of nauwelijks dient te richten op
onderwijsinhoudelijke projecten. Dat is een taak voor de scholen zelf, waarbij zij indien gewenst
ondersteuning kunnen krijgen van marktpartijen. Gezien de context waarbinnen de VO-raad zich
dient te manifesteren vindt men al met al dat de jonge sectororganisatie zich tot nu toe heel
behoorlijk heeft ontwikkeld.
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7.2 De strategische inzet vanuit de VO-raad
De VO-raad heeft op een aantal manieren de implementatie van de code Goed onderwijsbestuur
bewust geprobeerd te stimuleren. Dit hebben zij gedaan aan de hand van een communicatiestrategie
en middels het instellen van een monitoringscommissie en een klachtencommissie. Daarnaast
hebben er nog een aantal minder bewuste acties plaatsgevonden, die een stimulerend effect zouden
hebben kunnen gehad op de implementatie van de code Goed onderwijsbestuur op schoolniveau. In
deze paragraaf zullen de verschillende strategische handelingen vanuit de kant van de VO-raad
worden beschreven.
Communicatiestrategie
Het onder de aandacht brengen van het thema en leden overtuigen en stimuleren om met de code
te gaan werken is door de VO-raad opgevat als een taak tijdens de implementatiefase. Daarbij is geen
concreet communicatieplan gemaakt, maar is geprobeerd om vanuit de kant van het bestuur waar
mogelijk in de communicatie aandacht te schenken aan het thema goed bestuur. Daarbij was het
doel om in gesprekken met leden telkens het belang van de code te benadrukken, om de leden van
dit belang te overtuigen. Die boodschap heeft het bestuur van de VO-raad proberen te verkondigen
via allerlei media en op ledenbijeenkomsten die zijn gehouden (en dat doen ze nog steeds). ‘De
bewijslast ligt bij ons. Wij moeten laten zien dat de code bijdraagt aan goed bestuur. De leden
moeten zien dat de code ons helpt om scherp te blijven en om te verantwoorden. En we moeten laten
zien dat de code ons ruimte oplevert, zorgt voor minder interventies van buitenaf, vanuit de Tweede
Kamer’ (VO-raad 1).
De verantwoordelijke beleidsmedewerker geeft aan ten aanzien van zijn communicatie over de code
niet heel bewust acties te hebben ondernomen. Hij heeft het thema niet gepromoot onder collega’s
of op regiobijeenkomsten en het VO-congres. Wel heeft hij iedere uitnodiging daartoe aangenomen.
Maar uitgenodigd worden, kwam maar incidenteel voor. Ook is het bijhouden van de VO-raad
website op dit onderwerp er niet van gekomen. Bij dit alles speelt mee dat de beleidsmedewerker al
lange tijd afwezig is in verband met langdurige ziekte. Het thema is inmiddels overgenomen door een
andere beleidsmedewerker, die tot op heden vooral bezig is geweest met het ontwikkelen van een
nieuwe derde versie van de code.
Ondanks dat blijkt op basis van turven van een bijgehouden databestand van de VO-raad dat het
thema goed bestuur tussen 2008 en 2010 in drie regio’s een keer op de agenda heeft gestaan.
Regiobijeenkomsten worden in tien regio’s twee á drie keer per jaar vanuit de VO-raad
georganiseerd voor (bestuurders en) schoolleiders. Daarbij staan vooral kennisuitwisseling,
netwerken en informatievoorziening vanuit de VO-raad centraal. Tot op heden werkt het zo dat
iedere regio onder de verantwoordelijkheid van één beleidsmedewerker valt en deze bepaalt in
overleg met de regiovoorzitter (een schoolleider) welke onderwerpen besproken worden. Dit kan in
één jaar dus sterk per regio verschillen, hier is nauwelijks afstemming over of sturing op van bovenaf.
Het feit dat goed bestuur op drie bijeenkomsten aan bod is gekomen, is dus geen bewust onderdeel
van een implementatiestrategie geweest. Toch heeft het mogelijk bijgedragen aan de implementatie
van de code Goed onderwijsbestuur.
Ondersteunende dienstverlening
Ook qua ondersteuning ten aanzien van de code blijken er een aantal handelingen te zijn verricht
vanuit de VO-raad. De verantwoordelijke beleidsmedewerker geeft aan op dit gebied geen bewuste
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acties te hebben ondernomen, maar wel reactief, wanneer er een vraag kwam, een school te hebben
geholpen. Het is echter niet vaak voorgekomen dat een vraag werd gesteld vanuit een school aan de
VO-raad. En als er vragen kwamen waar deze veelal praktisch van aard. ‘Ik heb redelijk wat vragen
gehad over hoe scholen bestuur en toezicht moeten scheiden en enkele vragen over
risicomanagement. Maar tot nu toe is het niet mijn ervaring dat schoolbesturen er naar de VO-raad
toe echt mee bezig zijn’ (VO-raad 3).
Daarnaast zijn op de website van de VO-raad onder het kopje ‘goed bestuur’ een aantal
voorbeelddocumenten te vinden van regelementen die als vereiste staan opgenomen in de code
Goed onderwijsbestuur. Zo is er een voorbeeldklokkenluidersregeling inclusief uitgebreide
toelichting, door de VO-raad gepubliceerd in september 2008. Ook is er een model risicoprofiel te
vinden, ontworpen door een andere beleidsafdeling van de VO-raad in 2008. En er is een algemene
toelichting op de code Goed onderwijsbestuur van 28 mei 2008 te vinden, de Handreiking.
Verder komt uit de interviews naar voren dat het project Vensters voor Verantwoording, dat volledig
los van de code in februari 2009 met een eerste pilot is gestart, ‘een enorme impuls heeft gegeven op
het onderdeel horizontale verantwoording binnen het thema goed bestuur’ (VO-raad 3). Er heeft geen
afstemming of samenwerking plaatsgevonden tussen het projectteam van Venster voor
Verantwoording en de beleidsmedewerkers op het thema goed bestuur. Vensters voor
Verantwoording is dan ook niet als onderdeel van de implementatiestrategie ten aanzien van de
code Goed onderwijsbestuur ingezet. Gezien het feit dat Vensters voor Verantwoording wel inspeelt
op één van de drie hoofdstukken uit de code, heeft het project wel invloed gehad op de wijze waarop
scholen uitvoering geven aan horizontale verantwoording.
Monitoren
Bij het aannemen van de code Goed onderwijsbestuur op de ALV van 28 mei 2008 zijn direct een
monitoringscommissie en een klachtencommissie ingesteld. Dit omdat ‘bij de tweede versie van de
code wel nadrukkelijk het doel was dat deze zou worden nageleefd’ (VO-raad 2).
De monitoringscommissie bestaat uit drie leden (schoolbestuurders) en is belast met de voortgang
en de doorontwikkeling van de code. De ALV heeft hen niet gekozen, de commissie is samengesteld
door de VO-raad met leden die te kennen hebben gegeven graag een actievere rol binnen de
vereniging te willen vervullen. De eerste stap van de commissie was het instellen van een onderzoek
naar de voortgang van de implementatie van de code. Vooraf was niet bedacht hoe en wanneer dit
monitoringsonderzoek zou plaatsvinden. Mede door vragen vanuit het bestuur en het ministerie van
Onderwijs werd besloten ‘dat er halverwege ook een tussenstand moest worden laten zien’ (VO-raad
3). De keuze voor Inholland als onderzoeksteam was vooral een pragmatische, er lagen vanuit het
verleden een aantal contacten en er was sprake van grote tijdsdruk om nog een tussentijds resultaat
te kunnen laten zien. ‘Toen hebben we onder grote tijdsdruk een QuickScan georganiseerd. Zodanig
beperkt dat de resultaten helaas niet zo bruikbaar waren als we gehoopt hadden’ (VO-raad 3).
Vervolgens is direct afgesproken dat Inholland ook aan het eind van de implementatietermijn het
monitoringsonderzoek zou gaan doen. De resultaten van dat onderzoek zijn door de
monitoringscommissie gepresenteerd op de ALV van 25 november 2010. Uit de notulen van de ALV
blijkt dat het onderwerp op de ALV maar kort is besproken, er zijn in totaal twee vragen gesteld naar
aanleiding van de presentatie.
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Vervolgens is de commissie bezig gegaan met de tweede fase van hun taak. Op de ALV van 26 mei
2011 is een voorstel tot aanpassing van de code Goed onderwijsbestuur gepresenteerd en
goedgekeurd. Hiermee zijn op drie thema’s bepalingen toegevoegd: integriteit, professionele ruimte
en beloningen. Voor de totstandkoming van deze aanpassingen is de commissie drie á vier keer bij
elkaar gekomen en heeft er verder via e-mail afstemming plaatsgevonden. De concepten en
tussenproducten werden ontworpen door de beleidsmedewerker en de commissie gaf hier feedback
op en advies over. Dit werd door de beleidsmedewerker ervaren als een grote verantwoordelijkheid.
‘Ik zit hier gewoon in mijn eentje een code voor de VO-sector te schrijven’ (VO-raad 4). Leidend voor
de keuze van de toe te voegen bepalingen was de wet Goed onderwijs, Goed bestuur die vanaf
augustus 2011 in werking treedt. Het doel van de derde code was daarmee hoofdzakelijk het voldoen
aan de eisen die de wet stelt aan codes voor goed bestuur in het onderwijs. Daarbij werd aangegeven
dat tijdsgebrek de reden was om niet uitgebreider te kijken naar mogelijk gewenste aanpassingen
ten aanzien van de vorm en inhoud van de code (VO-raad 4).
Naast de monitoringscommissie is in mei 2008 ook de klachtencommissie ingesteld, bestaande uit
externe personen (niet-leden). De klachtencommissie kan benaderd worden door iedereen die het
idee heeft dat een school zich niet aan de code houdt. Sinds het bestaan heeft deze commissie nog
nooit een klacht binnen gekregen. Volgens de beleidsmedewerker op het thema goed bestuur is de
klachtencommissie ‘onvindbaar’. ‘Er is een e-mailadres voor die klachten. Maar iemand die een klacht
wil indienen via onze website zal hem niet vinden’ (VO-raad 3).
Volgens de voorzitter van de VO-raad zijn leden en belanghebbenden nog ‘onvoldoende bekend’ met
deze manier van werken. Hij geeft daarnaast aan dat hij denkt dat er te weinig over gecommuniceerd
is. Dit komt ook naar voren uit gesprekken met andere VO-raad medewerkers. ‘Ik had gewoon de
voorzitter van de klachtencommissie na een jaar of twee moeten benaderen. Om te zeggen: kom,
zelfbewust als we zijn, we gaan de wereld nog een keer vertellen dat jullie bestaan. Ga jij als
voorzitter in ons magazine maar eens vertellen dat jullie het gek vinden dat er nog nooit een bericht
is binnengekomen’ (VO-raad 3).
Sanctioneren
Tijdens de implementatieperiode heeft de VO-raad geen sanctioneringbeleid gevoerd. Dit was ook
niet goed mogelijk omdat er weinig zicht was op de stand van zaken op schoolniveau. Het
monitoringsonderzoek gaf alleen een totaaloverzicht, de individuele enquêtes waren anoniem
ingevuld. Bovendien gaf het onderzoek alleen inzicht in de mate van invoering van de code en gaf het
geen informatie over de mate van effectieve uitvoering van de code. Toch kwam het begrip
sanctioneren wel ter sprake wanneer gevraagd werd naar de implementatiestrategie. ‘Het is heel
belangrijk dat we als VO-raad laten zien dat we niet vrijblijvend met de code omgaan. Als we met
elkaar afspraken hebben gemaakt als ledenorganisatie, dan hoort het bij ons om ook leden aan te
spreken op het moment dat uit het monitoren blijkt dat het niet goed gaat’ (VO-raad 2).
In verschillende woorden wordt bovenstaand citaat door alle geïnterviewde VO-raad medewerkers
onderschreven. Tegelijkertijd wordt ook door iedereen het bijbehorende spanningsveld benoemd ten
aanzien van de rol die de VO-raad als sectororganisatie heeft op dat gebied. ‘We moeten daar wel
zeer terughouden in zijn, want juist op dat terrein loop je het risico dat de VO-raad zich als inspectie
gaat gedragen’ (VO-raad 1).
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Sanctioneren is een term die de meeste dan ook niet passend vinden bij het zijn van een
sectororganisatie. Bovendien wordt aangegeven dat het nog te vroeg is om in die termen te denken
en te spreken. Daarvoor zijn de VO-raad en de code nog te jong, nog teveel in ontwikkeling. Op
termijn zal volgens de geïnterviewde wel een situatie ontstaan waarin of leden zelf uit de VO-raad
stappen omdat ze zich niet kunnen verenigen met intern bindende afspraken of dat leden na diverse
malen van aanspreken geroyeerd worden door de verening. Over dit laatste wordt echter met zeer
grote terughoudendheid gesproken. ‘Misschien moet er ooit een moment komen dat je moet gaan
royeren, maar daar moet ik diep over nadenken, ik weet het nog niet’ (VO-raad 2).

7.3 De ervaren implementatiestrategie
Het faciliteren van de totstandkoming van de code Goed onderwijsbestuur wordt in relatie tot het
takenpakket van de VO-raad door de bestuurders en schoolleiders gezien als één van de projecten
die de VO-raad heeft opgepakt. Dit naar aanleiding van de roep vanuit de samenleving en de politiek
dat er iets op dit thema diende te gebeuren binnen het voorgezet onderwijs. Men vindt het goed dat
de VO-raad hier gehoor aan heeft gegeven en middels de code Goed onderwijsbestuur een aantal
randvoorwaarden heeft opgesteld. Vervolgens zou volgens hen aan het veld overgelaten moet
worden, hoe aan de bepalingen uit de code wordt voldaan. Hierbij kunnen scholen als ze dat zelf
willen eventueel de hulp van marktpartijen inroepen.
De code is echter een bijzonder soort ‘project’, omdat het ook heeft geleid tot een eerste set van
intern bindende afspraak binnen de sector en de vereniging. De taak van de VO-raad om intern
afspraken te formuleren over waar je aan moet voldoen als bestuurder, om zo tot een soort
kwaliteitswaarborg te komen, is een aanvulling op de hierboven genoemde taken. Opvallend is dat
deze taak niet in eerste instantie door de bestuurders en schoolleiders is genoemd wanneer in de
interviews werd gesproken over de rol van de VO-raad. Maar bij het expliciet bespreken van de rol
van de van VO-raad ten aanzien van de code, werd deze taak wel benoemd en bovendien als
waardevol en belangrijk bestempeld.
De VO-raad heeft ten aanzien van de code volgens de bestuurders en schoolleiders een goed
promotiebeleid gevoerd. Daarbij wordt genoemd dat de VO-raad in haar communicatie het belang
van de code heeft proberen te benadrukken en de scholen heeft proberen te ‘verleiden’ tot het
gebruik van de code. Dit door de voordelen te benoemen, best-practices te laten zien en te wijzen op
de wet Goed onderwijs, Goed bestuur. Ook heeft de VO-raad de scholen gewezen op het belang van
de code voor de positie van het voorgezet onderwijs. ‘Wat slim van ze is, is dat ze aan hebben
gegeven: Er gaan geluiden rond in Den Haag dat er scholen zijn die het niet halen, dat is zeer
ongunstig voor onze onderhandelingspositie. Nou dan worden mensen wel wakker hoor’ (bestuurder
4).
Ook zijn een aantal bestuurders positief gestemd over de voorbeelddocumenten die beschikbaar
waren in de vorm van een Klokkenluidersregeling en een model risicoprofiel. Daarnaast wordt het
format van Venster voor Verantwoording benoemd als een ‘boost’ voor het invulling geven aan
horizontale verantwoording (bestuurder 2). Een tweetal bestuurders (1,4) geeft aan nog wel wat
extra handvaten gewild te hebben ten aanzien van de invulling van bepaalde thema’s. ‘Rond
specifieke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld integriteitsbeleid waren er binnen onze stichting wel wat
vragen, wat je daar nou precies mee moet. Ik ben toen zelf opzoek gegaan, maar misschien had de
VO-raad daar meer acties op uit kunnen zetten’ (bestuurder 1).
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‘Het enige waar ik tegenaan liep is dat er in de code geen richtlijnen worden gegeven welk
bestuursmodel het best passend is een bepaalde situatie, dat moet je dan zelf uitzoeken. Daar hadden
ze wel iets meer over kunnen zeggen, bijvoorbeeld wat de voor- en nadelen van de verschillende
modellen zijn’ (bestuurder 4).
Minder waardevol vinden de respondenten de klachtencommissie die ten aanzien van de code is
ingesteld. Ten eerste is niet duidelijk hoe deze commissie zich verhoudt tot de klachtenregeling en de
klokkenluidersregeling die iedere school (verplicht) heeft. En ten tweede heeft men twijfels over de
meerwaarde van deze klachtencommissie.
‘Bestuurder 2: Een klachtencommissie zeg je? Dan ben ik zeer benieuwd hoeveel klachten er
ingediend zijn, weet je dat?
Interviewer: Er zijn tot op heden geen klachten ingediend.
Bestuurder 2: Ja kijk dat bedoel ik, dat is gewoon een papierenreus, die helemaal niet gebruikt wordt.
Mensen proberen het eerst altijd dichter bij huis. Zo’n commissie dat werkt niet’
De monitoringscommissie en het daaruit volgende monitoringsonderzoek worden wel als nuttige
instrumenten gezien. Het feit dat er tweemaal een enquête is uitgezet, waarvan de uitslagen
vervolgens ook publiekelijk zijn gemaakt, toont volgens een bestuurder duidelijk aan dat er sprake is
geweest van een invoeringstraject vanuit de VO-raad. Dit traject is volgens alle bestuurders echter
niet uitvoerig genoeg ingezet. Er worden verschillende ideeën aangedragen over hoe de VO-raad
intensiever bezig zou kunnen gaan met monitoren. Veelal wordt aangestuurd op schoolbezoeken. Dit
zou vanuit de VO-raad kunnen of scholen kunnen elkaar gaan bezoeken als een vorm van visitatie. In
beiden gevallen dient op de school gekeken te wordt of dingen werken zoals er met elkaar is
afgesproken dat het zou moeten werken. Vervolgens dient daar volgens de bestuurders ook een
vervolg aan gekoppeld te worden in de vorm van het aanbieden van hulp, bijvoorbeeld door het in
contact brengen met andere scholen die al verder zijn. Dit zodat scholen daarna ook echt verder
kunnen en gaan komen.
Een uitvoerig monitoringsbeleid wordt bovendien gezien als voorwaarde voor het creëren van
legitimiteit voor de VO-raad om te kunnen sanctioneren naar aanleiding van de code. ‘Ik vind dat de
VO-raad nu nog onvoldoende doet aan relatiemanagement en accountmanagement. Ze moeten eerst
in gesprek gaan met scholen over hoe het komt dat een school achterloopt. Daar zit vaak een reden
achter. Dan ga je hulp bieden … Als de wil er is om het te doen, dan help je. Als de wil er niet is, komt
er een moment dat je moet zeggen ‘dan kun je niet meer lid zijn van de VO-raad’ (bestuurder 3).
Niet alle bestuurders spreken zich zo expliciet uit voor een situatie waarin de VO-raad over zou
kunnen gaan naar het royeren van leden. Men vindt het nu nog wat vroeg om daar over na te denken
en bovendien zou het alleen bij hoge uitzondering ooit kunnen gebeuren als er echt sprake is van
stelselmatig wanbestuur. Neemt niet weg dat men wel vindt dat de VO-raad meer zou kunnen
aansturen op het feit dat lidmaatschap van een vereniging zowel rechten als plichten met zich
meebrengt. En op het feit dat een schoolbestuur zich op zijn minst dient te verantwoorden als zij
zichzelf ergens niet aan houdt. ‘Het zou ten aanzien van de code goed zijn als de vrijblijvendheid
ervan verkleint wordt. De VO-raad moet daar meer op aansturen, dat is voor mij ook een manier van
professionaliseren’ (bestuurder 2).
Tot slot heeft één bestuurder op een heel ander punt nog een sterke mening over de aanpak van de
VO-raad ten aanzien van de code. Hij vindt dat de VO-raad het thema (meer) gezamenlijk op zou
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moeten pakken met het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders (NRCT). ‘Goed
bestuur is ook een kwestie van goed toezicht en dat is naar mijn mening nog onvoldoende ontwikkeld.
Ik kan wel zeggen: ik kies voor de code Goed onderwijsbestuur, maar als mijn toezichthouders zeggen
daar hebben we geen boodschap aan, dan kan ik daar niets tegenin brengen. Zij hebben zich niet
gecommitteerd aan de code’ (bestuurder 3).

7.4 Tussenconclusie
Op basis van de resultaten weergeven in paragraaf 7.2 kan een uitspraak gedaan worden over de
wijze waarop de VO-raad uitvoering heeft gegeven aan een implementatiestrategie ten aanzien van
de code Goed onderwijsbestuur. Daarmee kan antwoord worden gegeven op de tweede empirische
deelvraag uit dit onderzoek: Op welke wijze is de implementatiestrategie van de VO-raad ten aanzien
van de code Goed onderwijsbestuur tot stand gekomen en uitgevoerd?
Gesteld kan worden dat de VO-raad maar in beperkte mate een bewuste en planmatige
implementatiestrategie heeft gehanteerd. Op drie punten is bewust actie ondernomen. Ten eerste is
vanuit het bestuur in de media en in gesprekken met leden extra aandacht besteed aan het thema
goed bestuur en aan de code. Ten tweede en derde is het plan uitgevoerd om een
monitoringscommissie en een klachtencommissie in te stellen. De monitoringscommissie heeft
daarbij ook actief werk verricht in de vorm van het instellen van twee monitoringsonderzoeken en
het ontwikkelen van een derde versie van de code. De monitoringscommissie heeft in allen gevallen
geen sterk planmatige aanpak gehanteerd en is telkens redelijk op het laatste moment in actie
gekomen. Daarbij hebben de beleidsmedewerkers van de VO-raad een actievere rol gespeeld dan de
commissieleden. De klachtencommissie heeft nooit actief hoeven optreden. De klachtencommissie
heeft zelf ook geen stappen ondernomen om hun bekendheid te vergroten en/of bewust aandacht te
besteden aan hun bestaan. Daarmee heeft de ingezette implementatiestrategie zich op dit punt
beperkt tot het instellen van de commissie.
Daarnaast zijn er in de vorm van voorbeelddocumenten (van een klokkenluidersregeling en een
risicoprofiel) en het project Vensters voor Verantwoording nog een drietal punten te noemen die
niet bewust (maar wel onbewust) ten aanzien van de implementatie van de code Goed
onderwijsbestuur zijn ingezet. Over de voorbeelddocumenten is vanuit de VO-raad via de website
expliciet in relatie tot de code is gecommuniceerd. Het project Vensters voor Verantwoording is door
de VO-raad maar in zeer beperkte mate in relatie gebracht met de code Goed onderwijsbestuur.
Daarmee is een implementatiestrategie ten aanzien van de code op dit punt beperkt ingezet. Tot slot
blijkt sanctionering een instrument waar wel over gesproken wordt binnen de VO-raad, maar dat nog
niet is overwogen om in te zetten als implementatiestrategie. Volgens de VO-raad is het nog te vroeg
om in die termen te denken en te spreken. Daarvoor zijn de VO-raad en de code nog te jong, nog
teveel in ontwikkeling.
Nadat de implementatiestrategie van de VO-raad getypeerd is, is vervolgens in dit hoofdstuk in
paragraaf 7.3 beschreven hoe bestuurders en schoolleiders deze implementatiestrategie ervaren
hebben. Daarmee kan nu in de tussenconclusie antwoord worden gegeven op de derde empirische
deelvraag: Welke invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad op de doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur?
Bestuurders zijn ten aanzien van de implementatiestrategie bij de code Goed onderwijsbestuur
tevreden over de actieve promotie van de code zelf en van het belang van de code. Ze hebben het
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idee dat in de communicatie vanuit het bestuur van de VO-raad actief aandacht is besteed aan het
belang van het gebruik van de code Goed onderwijsbestuur. Dit door de voordelen te benoemen,
best-practices te laten zien en te wijzen op de wet Goed onderwijs, Goed bestuur. In het kader van
de wet heeft de VO-raad de scholen volgens de bestuurders ook gewezen op het belang van de code
voor de positie van het voorgezet onderwijs ten opzichte van het ministerie van Onderwijs.
Daarnaast hebben meerdere bestuurders de voorbeelddocumenten (klokkenluidersregeling en
model risicoprofiel) via de website van de VO-raad gevonden. Ze geven aan dat deze een handig
hulpmiddel zijn geweest om concreet invulling te geven aan bepalingen uit de code. Het aanreiken
van toelichting op de code, bijvoorbeeld in de vorm van voorbeelddocumenten, had volgens de
bestuurders nog breder ingezet mogen worden. Zo geven twee bestuurders aan dat ze graag extra
informatie hadden gehad over integriteitsbeleid respectievelijk de voor- en nadelen van de
verschillende bestuursmodellen waarin gewerkt wordt met een interne toezichthouder. Ook ten
aanzien van de monitoring die is ingezet vanuit de VO-raad hebben de bestuurders het idee dat dit
uitgebreider aangepakt had kunnen worden. Het feit dat er tweemaal een enquête is uitgezet,
waarvan de uitslagen vervolgens ook publiekelijk zijn gemaakt, toont volgens de bestuurders wel
duidelijk aan dat er sprake is geweest van een invoeringstraject vanuit de VO-raad. Maar de
bestuurders zien het als noodzakelijk om de monitoring uit te bouwen tot een uitgebreider traject
waarin schoolbezoeken en ondersteuning in de vorm van bemiddeling een plaats dienen te krijgen.
Wanneer de VO-raad goed zicht heeft op de stand van zaken en wanneer ondersteuning
professioneel geregeld is, is de VO-raad volgens bestuurders ook meer gelegitimeerd om aan te
sturen op de plichten die het lidmaatschap van de vereniging met zich meebrengt. Dat in de
toekomst meer aandacht vanuit de VO-raad uitgaat naar deze plichten, zoals het voldoen aan de
code Goed onderwijsbestuur, is volgens de bestuurders van essentieel belang voor de verdere
professionalisering van de vereniging en de code.
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8. Drijvende krachten achter goed schoolbestuur
Hoofdstuk 6 en 7 hebben laten zien de code Goed onderwijsbestuur en de daarbij gehanteerde
implementatiestrategie maar in beperkte mate voor scholen aanleiding zijn geweest om in hun
dagelijkse uitvoeringspraktijk zaken te veranderen of in gang te zetten. Toch is uit hoofdstuk 5
gebleken dat er op de thema’s uit de code veel ontwikkeling heeft plaatsgevonden de afgelopen
jaren. Dit gegeven laat een laatste interessante vraag open, namelijk: wat heeft gezorgd voor deze
ontwikkelingen op het gebied van goed schoolbestuur?
Het schematisch overzicht van dit onderzoek, dat aan het eind van hoofdstuk 3 op basis van de
theorie is opgesteld laat nog één kernbegrip over die hierop van invloed kan zijn geweest, namelijk
de motivatie van bestuurders en schoolleiders. De motivatie van bestuurders en schoolleiders zal
daarom in paragraaf 8.1 behandeld worden. Daarnaast wordt in paragraaf 8.2 een tweede uit de
empirie naar bovengekomen factor, namelijk de druk op schoolbesturen van buitenaf, beschreven.
Tot slot zal ook hoofdstuk 8 afgesloten worden met een tussenconclusie. Na hoofdstuk 8 zijn dan alle
kernbegrippen en alle empirische deelvragen van dit onderzoek behandeld en beantwoord.

8.1 Gemotiveerde bestuurders
Of een school in haar uitvoeringspraktijk wel of niet actief bezig is met de thema’s uit de code Goed
onderwijsbestuur blijkt uit de gesprekken sterk afhankelijk van de motivatie van de bestuurder. Een
sterke intrinsieke motivatie van de bestuurder ten aanzien van goed schoolbestuur kan leiden tot
meer aandacht voor het thema binnen bestuurder. Dat kan op zichzelf zorgen voor nieuwe
ontwikkelingen en/of versterkend werken ten aanzien van de gevoelde druk van buitenaf waar in
paragraaf 8.2 op terug zal worden gekomen.
Een grote intrinsieke motivatie kan ten eerste voortvloeien uit persoonlijke interesse in het thema
goed bestuur. De bestuurder van de grote stichting met hoge doorwerking heeft een zeer
uitgesproken mening over goed bestuur. Hij heeft een universitaire master gevolgd ten aanzien van
het thema en heeft naar eigen zeggen ‘gestudeerde opvattingen over hoe goed schoolbestuur in
elkaar moet zitten’ (bestuurder 3). Hij laat zich in zijn werk leiden door het Policy Governance Model
van John Carver waarin een scherpe rollenscheiding tussen manager, bestuurder en toezichthouder
centraal staat. Dit is volgens de bestuurder van essentieel belang voor het goed functioneren van de
school. Slecht bestuur kan de continuïteit van de organisatie aantasten of er toe leiden dat een
organisatie zich verliest in dingen waar ze niet voor is bedoeld. De check van bestuurder richting
schoolleider ten aanzien van de vraag of de gekozen richting en financiële investeringen wel
acceptabel zijn, is daarom volgens hem heel waardevol. Hij probeert deze gedachte ook uit te
dragen richting zijn toezichthouders en schoolleiders. ‘Onze bestuurder heeft het Policy Governance
Model heel professioneel ingezet. Hij heeft ons literatuur verstrekt en we hebben een training gehad
van ‘de Carver-man van Nederland’. En hij heeft er zelf voor gestudeerd, dus hij neemt het
buitengewoon serieus. Een aantal van onze schoolleiders, waaronder ikzelf, hebben dit vervolgens
ook binnen de eigen organisatie uitgezet’ (schoolleider 5).
De bestuurder van de kleine stichting met hoge doorwerking heeft een andere reden om in zijn werk
vanuit eigen overtuiging actief in te zetten op het thema goed bestuur. Hij vindt namelijk dat goed
bestuur inherent is aan de praktijk van het onderwijs en daarmee hoort het bij zijn taak als
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bestuurder om hiervoor zorg te dragen. ‘Dat je informatie haalt bij stakeholders, dat vind ik zo
vanzelfsprekend. De dingen uit de code zijn normale dingen die in de praktijk belangrijk zijn. Als
bestuurder heb je sowieso de taak om voor goed onderwijs te zorgen. Dat hoeft niet perse in zo’n
code te staan, dat doe je toch al vanuit je betrokkenheid en hart voor de zaak’ (bestuurder 1).
Een laatste argument om vanuit persoonlijke drijfveren in de uitvoeringspraktijk in te zetten op goed
bestuur is de wens om vooruitstrevend en vernieuwend te zijn. Twee schoolleiders geven aan graag
bezig te zijn met innovaties. ‘Ik ben een op onderzoek ingesteld mens. Ik wil graag vooraan staan bij
nieuwe ontwikkelingen, ook om invloed uit te kunnen oefenen op hoe het product er uiteindelijk uit
komt te zien. Dat is de reden dat wij ons als eerste hebben aangesloten bij de pilot van Vensters voor
Verantwoording’ (schoolleider 2).
Ook op gebied van sturing zijn de afgelopen jaren veel nieuwe projecten en programma’s op de
markt gekomen. Hierbij kan gedacht worden aan nieuwe onderwijsconcepten (‘Big Picture’) en
sturingsprogramma’s zoals de planning- en controlcyclus en Keiwijzer. ‘Steeds weer vernieuwen is
voor mij heel belangrijk. Ik zeg altijd tegen mijn collega’s: ga maar dromen en kom maar met een
plan. Maar out of the box denken vinden mensen in het onderwijs vaak lastig. Toen ik het ‘Big Picture
concept’ introduceerde heb ik dat bewust van onderaf laten groeien binnen de organisatie. We zijn
met z’n allen naar Amerika gegaan, 85000 euro, dat is dan zo. Aan een innovatie die half gedragen
wordt heb ik niets’ (schoolleider 5).
De kanttekening die uit dit laatste citaat naar voren komt, is belangrijk om bij stil te staan. Goed
bestuur blijkt uit de gesprekken een thema te zijn dat redelijk ver van de beleefwereld van de
dagelijkse schoolpraktijk af staat. Wanneer een bestuurder vanuit intrinsieke beweegredenen
probeert ontwikkelingen op gebied van goed bestuur in gang te zetten, kan dit van onderaf
weerstand oproepen wanneer het nut en de noodzaak van de verandering niet duidelijk (genoeg)
gemaakt kan worden. Volgens een aantal schoolleiders (3,,5,6) is het risico dan dat goed bestuur iets
wordt dat zich teveel in de bovenlaag van scholen en besturen afspeelt en niet herkenbaar is voor de
direct belanghebbenden. ‘Ik vind een onderdeel van goed bestuur dat je over de totale kosten van de
stichting verantwoording aflegt. Maar de verantwoording richting een accountant of
onderwijsinspectie is van hele andere orde en aard dan richting leerlingen en ouders. Ouder zijn
geïnteresseerd in de redenen waarom de ouderbijdrage niet lager zou kunnen. Je moet je realiseren
dat je met nadenken over goed bestuur in de eerste plaats een verantwoordingsplicht hebt naar je
direct belanghebbenden en daar is het een heel ingewikkeld onderwerp voor’ (schoolleider 6).

8.2 Druk op schoolbesturen
Naast de intrinsieke motivatie van bestuurders blijkt ook de druk op schoolbesturen van buitenaf van
invloed op de wijze waarop besturen vorm geven aan goed schoolbestuur. Uit de gesprekken blijkt
dat de scholen het snelst en het meest vergaand aan de slag zijn gegaan met het thema goed bestuur
wanneer bij hen het gevoel heerste dat veranderingen op dat gebied noodzakelijk waren voor het
bestaan en functioneren van de school. Er worden door bestuurders en schoolleiders verschillende
factoren genoemd die dit gevoel van urgentie hebben opgeroepen.
Ten eerste wordt daarbij genoemd dat scholen onderling (steeds meer) met elkaar moeten gaan
concurreren. Dit komt enerzijds omdat ouders en leerlingen steeds kritischer worden en steeds meer
een bewuste keuze maken voor een bepaalde middelbare school, anderzijds hebben scholen in
dunbevolkte gebieden ook te maken met een teruglopend leerlingenaantal in de totale regio
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waardoor niet alle nu bestaande scholen kunnen blijven. Dit heeft er vooral toe geleid dat scholen
het noodzakelijk zijn gaan vinden om intensief horizontaal informatie in te winnen over hoe
belanghebbenden over de school denken en om meer open en transparant te zijn over de geleverde
prestaties. ‘In een concurrerende markt is het heel belangrijk om informatie te hebben over hoe wij
het doen ten opzichte van andere stichtingen en om te weten hoe onze klanten over ons denken’
(schoolleider 2).
‘De laatste tien jaar zijn wij steeds de bovenliggende partij geweest in de regio. Nu begint een andere
school duidelijk beter te worden, dus daar krijgen we last van. Vooral gezien de prognose dat de
bevolking hier niet gaat groeien. Dat maakt dat we nu aan het nadenken zijn van hoe gaan we
daarmee om. En dan merk je gewoon dat je meer aan zelfonderzoek gaat doen en meer duidelijkheid
aan de omgeving probeert te geven over de resultaten van die onderzoeken’ (schoolleider 8).
Ten tweede wordt aangegeven dat transparantie en omgevingsgerichtheid belangrijker zijn
geworden voor scholen doordat de school steeds afhankelijker wordt van maatschappelijke partners.
Doordat de maatschappelijke taak van scholen steeds breder wordt, dienen scholen structureel in
contact te zijn met bijvoorbeeld jeugdzorg, politie en gemeenten. ‘Omgevingsgerichtheid is voor ons
heel belangrijk, omdat we echt een netwerkorganisatie zijn. Waar ik alleen als bestuurder al kom, het
is gigantisch. We zijn zo afhankelijk van andere partijen en andere van ons. Wij kunnen gewoon niet
anders’ (bestuurder 2).
Verder zijn de vmbo-scholen tegenwoordig ook sterk afhankelijk van het bedrijfsleven. Stages
vervullen een belangrijke positie binnen de beroepsgerichte vmbo-leerwegen en de nieuwste kennis
en technologische ontwikkelingen komen via het bedrijfsleven de school binnen. ‘Op de vmboscholen snapt men veel beter dat de school in dynamiek staat met de omgeving en dat men zich dient
te verantwoorden. Dat is ook logisch, ze hebben het bedrijfsleven daar echt nodig’ (schoolleider 6).
De reden dat de stap is gezet richting een nieuw bestuursmodel had voor een tweetal stichtingen
deels te maken met een slechte ervaring met werken in het oude model. Daarbij werden de huidige
bestuurders geconfronteerd met bestuurders op afstand die zich te veel wilde bemoeien met
complexe problematiek van de stichting, terwijl ze daar eigenlijk te weinig kennis voor hadden. De
werkrelatie met de bestuurders op afstand leverde daardoor meer last dan hulp op.
Maar de komst van interne toezichthoudende organen binnen scholen lijkt verder toch vooral te
maken te hebben gehad met het feit dat deze structuurovergang in heel Nederland, zowel in de
private sector als in andere (semi-)publieke sectoren, al sterk gold als de nieuwe norm. ‘De overgang
hing al een tijdje in de lucht. Het is iets waar je op een gegeven moment aan zult moeten geloven’
(schoolleider 7).
‘Interviewer: Wat was naar jouw idee de aanleiding voor de verandering van bestuursmodel?
Schoolleider 3: Gewoon heel Nederland doet het, dus dan gaan wij ook lekker die kant op’ .
Hierbij speelt ook de meer dwingende factor in de vorm van de wet Goed onderwijs, Goed bestuur
een rol. Deze blijkt vooral voor de kleine scholen en éénpitters de doorslaggevende factor te zijn
geweest om nu toch ook voor een ander bestuursmodel te kiezen. Daarbij is het echter sterk de
vraag of dit daadwerkelijk leidt tot de bedoelde verandering in de uitvoeringspraktijk. Alleen
invoering en niet effectieve uitvoering is afdwingbaar en dus is het op dit punt van essentieel belang
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dat betrokkenen zich ook committeren aan de nieuwe structuur. ‘De scheiding is inmiddels in gang
gezet binnen ons bestuur. Ik had zelf niet het gevoel van ‘jeetje mina wat gaat het slecht binnen het
huidige model’. Maar door eerst de code en nu de wet wordt het probleem groter gemaakt dan het
voor mij eigenlijk is’ (bestuurder 4).
Ontwikkelingen op gebied van sturings- en beheersingsmaatregelen hebben vooral een impuls
gekregen door de financiële druk die op scholen is komen te staan. Dit door bezuinigingsmaatregelen
vanuit de overheid, demografische ontwikkelingen (bevolkingskrimp) en toenemende concurrentie.
Ook op het gebied van prestatiesturing loopt de sector voorgezet onderwijs niet voorop. Door de
toegenomen druk krijgen bestuurders en schoolleiders echter steeds meer behoefte aan zicht op
geleverde prestaties, zodat hier ook meer op gestuurd kan worden. ‘Het denken in geld is de laatste
jaren pas op de agenda van scholen gezet. Dit was ook hard nodig. Ook onze scholen deed te veel
dingen die verliesgevend waren, waardoor we door de reserves heen schoten. Via de Balanced
Scorecard en een aantal andere instrumenten kan er nu veel efficiënter en resultaatgerichter gewerkt
worden’ (bestuurder 1).
Tot slot is opvallend dat tegenvallende onderwijsresultaten op een aantal scholen ervoor hebben
gezorgd dat ook op docentniveau de noodzaak van sturing op onderwijskwaliteit is doorgedrongen.
‘Wij hebben geluk gehad dat onze vwo-resultaten als zwak werden beoordeeld. Daardoor moest
iedereen met de billen bloot, ook de docenten. Er is toen gezamenlijk hard gewerkt aan betere
resultaten. Dat heeft echt verandering veroorzaakt’ (bestuurder 2).

8.3 Tussenconclusie
Uit hoofdstuk 8 zijn een tweetal factoren naar voren gekomen die van invloed zijn geweest op de
effectieve uitvoering van goed schoolbestuur, de motivatie van bestuurders en de druk op
schoolbesturen van buitenaf. Daarmee kan verklaard worden waarom er toch veel ontwikkelingen
hebben plaatsgevonden ten aanzien van de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur, ondanks
dat de code Goed onderwijsbestuur hier maar beperkt op van invloed is geweest. Gesteld kan
worden dat de motivatie van bestuurders en de druk op schoolbesturen van buitenaf dan ook meer
bepalend zijn geweest voor de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur dan de code Goed
onderwijsbestuur.
In paragraaf 8.1 is gebleken dat persoonlijke commitment van bestuurders een belangrijke
succesfactor is ten aanzien van het ingang zetten van ontwikkelingen en veranderingen op gebied
van goed schoolbestuur. Vooral intrinsieke motivatie lijkt daarbij te zorgen voor veel aandacht vanuit
de bestuurder voor goed schoolbestuur. Deze intrinsieke motivatie kan voortkomen uit persoonlijke
interesse voor het thema goed bestuur, vanuit een gevoel dat goed schoolbestuur hoort (inherent is
aan het uitvoeren van een bestuursfunctie) of vanuit de ambitie om innovatief en vernieuwend te
willen zijn. Daarbij wordt door schoolleiders benadrukt dat het belangrijk is om te zorgen dat goed
bestuur niet alleen iets is wat in de bovenlaag van schoolorganisaties blijft hangen, maar juist leeft in
de dagelijkse praktijk.
Op basis van paragraaf 8.2 kan worden vastgesteld dat de afgelopen jaren factoren als toenemende
concurrentie, toenemende afhankelijkheid van de omgeving, veranderende normen en financiële
druk ook sterk hebben gezorgd dat scholen in het voorgezet onderwijs actief aan de slag zijn gegaan
met opvattingen over goed bestuur. Het verschilt per school in hoeverre bestuurders en schoolleider
aangeven te maken te hebben met deze factoren. De druk op schoolbesturen verschilt daarmee per
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regio en per individuele situatie. Maar alle scholen geven aan in meer of mindere mate druk van
buiten af te hebben ervaren, wat ertoe heeft geleid dat er stappen zijn ondernomen ten aanzien van
goed schoolbestuur. De toegenomen concurrentie en omgevingsafhankelijkheid hebben daarbij
vooral invloed gehad op de mate waarin scholen aan de slag zijn gegaan met horizontale
verantwoording. De scholen proberen onder druk van de toegenomen concurrentie en
omgevingsafhankelijkheid meer open, transparant en omgevingsgericht te zijn. Dit onder andere
door het doen van zelfonderzoek en het inzichtelijk maken van schoolprestaties. Dat het hebben van
een intern toezichthoudend orgaan is gaan gelden als dé nieuwe norm in heel Nederland, eerst in de
private maar nu ook in de publieke sector, is van grote invloed geweest op het feit dat scholen zijn
overgestapt naar een nieuw bestuursmodel met gescheiden toezicht en bestuur. De code Goed
onderwijsbestuur en de wet Goed bestuur, Goed onderwijsbestuur waren een bevestiging van die
veranderende norm. Tot slot heeft vooral de toegenomen financiële druk en aandacht voor
prestaties ertoe geleid dat sturing en beheersing meer en effectiever in uitvoering zijn gebracht op
scholen. Zo zijn daardoor nieuwe sturingsinstrumenten ingezet en is men een planmatigere aanpak
gaan hanteren.
De resultaten uit dit onderzoek, weergegeven in paragraaf 8.2, leiden er toe dat op basis van de
empirie een extra relatie toegevoegd kan worden aan het theoretisch model dat in dit onderzoek
centraal staat. Opvattingen over goed bestuur in het algemeen blijken namelijk in de vorm van druk
op schoolbesturen direct door te werken op de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur in de
praktijk. Dit zonder tussenkomst van de code.
In hoofdstuk 5 tot en met 8 zijn alle kernbegrippen en alle empirische deelvragen van dit onderzoek
behandeld en beantwoord. Op basis hiervan kunnen in hoofdstuk 9 conclusies worden getrokken.
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9. Conclusies, discussie en aanbevelingen
Naar aanleiding van gebrek aan transparantie en zeggenschap van aandeelhouders en commotie
over de topsalarissen van bestuurders in het bedrijfsleven, groeit in de jaren negentig de aandacht
voor corporate governance. Niet lang daarna wordt governance ook een relevant thema binnen de
(semi)-publieke sector. Goed bestuur wordt belangrijker in het publieke domein doordat het veld
steeds meer steeds meer bevoegdheden krijgt, daar waar de centrale overheid terugtreedt. Publieke
organisaties krijgen hierdoor meer verantwoordelijkheden en verantwoordingsverplichtingen
richting belanghebbenden (Onderwijsraad, 2004, p. 20-21).
Om opvattingen over goed bestuur betekenis te laten krijgen binnen het uitvoeringsveld, wordt
gezocht naar instrumenten die deze opvattingen over kunnen brengen. Er zijn verschillende
instrumenten die goed bestuur kunnen bevorderen, maar de governance code groeit uit tot het
meest populaire instrument (Hessels & Hooge, 2006, p. 34-35). Bijna alle sectoren in het publieke
domein hanteren op dit moment een dergelijke code, veelal onder leiding van de sectororganisatie.
Een probleem waar sectororganisaties bij de invoering van governance codes tegenaan lijken te
lopen is echter dat deze codes zelf ook niet direct iets betekenen binnen het uitvoeringsveld. Er is
veel discussie over de inhoud van governance codes en ervaringen uit de praktijk lijken erop te
wijzen dat codes niet sterk bekend en bemind raken binnen het uitvoeringsveld (Klifman, 2004, p.
279). Binnen het voorgezet onderwijs heeft de VO-raad in 2008 de code Goed onderwijsbestuur
opgesteld. Medewerkers van de VO-raad hebben ook het gevoel dat de code niet erg leeft onder
haar leden. De vraag is hoe de VO-raad de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur kan
versterken. Wat is daarvoor de ideale strategie? Welke strategie is het meest passend?
De vraag die in dit onderzoek centraal heeft gestaan is dan ook: Hoe werkt de code Goed
onderwijsbestuur door, en welke invloed heeft de implementatiestrategie van de VO-raad daarop?
Om te komen tot het antwoord op de centrale vraag worden in paragraaf 8.1 eerst de belangrijkste
deelconclusies van dit onderzoek aan de hand van de empirische deelvragen uitgewerkt. Daarbij
worden de resultaten uit de empirie gekoppeld aan de in hoofdstuk 3 beschreven theorie en de op
basis daarvan geformuleerde verwachtingen. Vervolgens volgt in paragraaf 8.2 de hoofdconclusie
van dit onderzoek en wordt ingegaan op de bredere betekenis van deze conclusie. In de discussie
(paragraaf 8.3) worden de kanttekeningen bij dit onderzoek belicht. Daarbij worden ook mogelijke
aanbevelingen voor vervolgonderzoek weergegeven. Tot slot wordt in paragraaf 8.4 gekeken naar de
implicaties van dit onderzoek voor de praktijk. Daarbij worden aanbevelingen geformuleerd ten
aanzien van de vraag hoe de VO-raad de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur middels
het inzetten van een implementatiestrategie kan versterken.

9.1 Deelconclusies
In dit onderzoek is aan de hand van de eerste empirische deelvraag in hoofdstuk 5 en 6 beschreven
op welke wijze de code Goed onderwijsbestuur binnen de uitvoeringspraktijk van scholen doorwerkt.
Vervolgens is middels de tweede empirische deelvraag de gehanteerde implementatiestrategie
vanuit de VO-raad gereconstrueerd. Daarna is met de derde empirische deelvraag beschreven hoe
bestuurders en schoolleiders de implementatiestrategie hebben ervaren. Deze twee vragen zijn in
hoofdstuk 7 aan bod gekomen. In paragraaf 9.1 zullen de hieruit voortgekomen deelconclusies
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achtereenvolgens worden teruggehaald. Daarbij zal, mede op basis van hoofdstuk 8, tevens in
gegaan worden op mogelijke verklaringen voor de wijze waarop de code Goed onderwijsbestuur
heeft doorgewerkt en de wijze waarop de implementatiestrategie van de VO-raad van invloed is
geweest.
Doorwerking van de code
Uit hoofdstuk 5 is gebleken dat de uitvoeringspraktijk van scholen in het voorgezet onderwijs zich
kenmerkt door een veelvoud aan veranderingen en ontwikkelingen ten aanzien van goed bestuur,
die worden ingegeven door nieuwe eisen van buitenaf. Scholen zien zich genoodzaakt om tijdig
bestuurlijk te anticiperen op de kritische vragen van belanghebbenden. De continuïteit van scholen
komt onder druk te staan als bestuurders niet succesvol invulling weten te geven aan goed
schoolbestuur. De aandacht van bestuurders en schoolleiders voor goed schoolbestuur is daardoor
de afgelopen jaren toegenomen. Uit hoofdstuk 5 blijkt wel dat alle drie de onderdelen van goed
schoolbestuur die zijn onderzocht: horizontale verantwoording, scheiding toezicht en bestuur en
sturing en beheersing nog effectiever in uitvoering kunnen worden gebracht. Dat er (nog) niet altijd
sprake is van een effectieve uitvoering, lijkt vooral samen te hangen met het feit dat de scholen pas
sinds een aantal jaren bewust bezig zijn met goed schoolbestuur. Het vormgeven aan goed
schoolbestuur is relatief nieuw voor de scholen en daarom nog volop in ontwikkeling. Ook blijkt uit
de paragrafen 5.1 tot en met 5.3 dat een effectieve uitvoering van goed schoolbestuur beperkt wordt
doordat scholen in de uitvoeringspraktijk afhankelijk zijn van andere actoren bij de vormgeving van
goed schoolbestuur. Ten aanzien van horizontale verantwoording zijn scholen afhankelijk van de
medewerking van ouders, leerlingen, docenten en maatschappelijke partners. De effectiviteit van de
uitvoering van de scheiding tussen toezicht en bestuur is sterk afhankelijk van de mate waarin
toezichthouders zich professioneel en actief inzetten. En tot slot zijn bestuurders voor de effectieve
inzet van sturingsmaatregelen afhankelijk van de houding van schoolleiders en docenten.
Te midden van al deze veranderingen / veranderpogingen ten aanzien van goed schoolbestuur blijkt
uit hoofdstuk 6 dat de code Goed onderwijsbestuur voor bestuurders vooral een middel is geweest
om hen te ondersteunen. Schoolleiders blijken de code als document nauwelijks de kennen, maar
het veld lijkt de code ook op te vatten als document dat zinvol is om op bestuursniveau te gebruiken.
Vanuit daar wordt de code via de bestuurder vertaald naar volgende organisatielagen. De
bestuurders zien de code daarbij vooral als een overzichtelijke checklist. De code is gebruikt als
referentiekader waaraan de bestuurder de kwaliteit van de eigen uitvoering van goedbestuur kan
afmeten. Veelal gaf de code niet veel aanleiding om in de dagelijkse uitvoeringspraktijk zaken te
veranderen of om nieuw beleid in gang te zetten. Uitzondering hierop is het feit dat een aantal
bestuurders naar aanleiding van de code een horizontaal jaarverslag, een klokkenluidersregeling
en/of een risicoprofiel heeft ontwikkeld. De code was bovendien voor drie van de vier
schoolbesturen (mede) aanleiding om versneld aan de slag te gaan met het realiseren van de
scheiding tussen toezicht en bestuur. Op dit beperkt aantal punten heeft de code Goed
onderwijsbestuur enigszins invloed gehad. Maar de code is vooral een symbolisering van de al
ingezette veranderingen, en hoogstens katalysator, maar niet bepalend voor de uitvoering van goed
schoolbestuur. Daarmee is de doorwerking van de code beperkt.
De gevonden resultaten in dit onderzoek sluiten daarmee niet aan bij de verwachting vanuit de
literatuur (Aarts, 2006) dat de code Goed onderwijsbestuur op zichzelf leidt tot een effectieve
uitvoering van goed schoolbestuur. Het zijn vooral de opvattingen over goed bestuur in de breedste
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zin van het woord waarmee bestuurders in de dagelijkse bestuurspraktijk geconfronteerd worden,
die van invloed zijn op de versterking van de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur.
Verder blijkt uit hoofdstuk 8 dat ook de motivatie van de bestuurder cruciaal is. Deze motivatie kan
sterk zijn door druk van buitenaf. Wanneer scholen te maken hebben met concurrentiestrijd en
financiële krapte zijn dit bijvoorbeeld redenen voor de bestuurder om meer in te zetten op een
goede communicatie met belanghebbenden en een scherpe sturing op efficiëntie in de uitvoering.
De motivatie van de bestuurder komt dan voort uit het feit dat het ‘loont’ om bezig te zijn met goed
schoolbestuur. Dit is in lijn met wat Hessels en Hooge (2006) schrijven over het positieve effect van
dit type motivatie op de doorwerking van codes. En daarmee sluit dit resultaat ook aan bij de
verwachting van dit onderzoek dat de aard van de motivatie van bestuurders invloed heeft op de
doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur. Hessels & Hooge (2006) nemen daarbij het
standpunt in dat de motivatie het ‘loont’ het sterkst van invloed is. Als aanvulling hierop blijkt uit dit
onderzoek dat ook de intrinsieke motivatie van schoolbestuurders een sterke rol kan vervullen. Deze
intrinsieke motivatie kan voortkomen uit persoonlijke interesse voor het thema goed bestuur, vanuit
een gevoel dat goed schoolbestuur hoort (inherent is aan het uitvoeren van een bestuursfunctie) of
vanuit de ambitie om innovatief en vernieuwend te willen zijn. Intrinsieke motivatie voor het thema
goed bestuur blijkt in deze verschillende vormen sterk aanwezig onder bestuurders in het voorgezet
onderwijs.
Het belang van deze intrinsieke motivatie wordt nog groter door de rule-based vorm van de code. De
invloed van de code heeft zich beperkt tot de ontwikkeling van drie beleidsdocumenten op
schoolniveau (horizontaal jaarverslag, klokkenluidersregeling en risicoprofiel) en tot de invoering van
een nieuw bestuursmodel. Dit komt overeen met de verwachting vanuit de literatuur (Hessels &
Hooge, 2006) dat de rule-based vorm van de code Goed onderwijsbestuur vooral invoering van de
bepalingen uit de code stimuleert. Of deze invoering van nieuw beleid vervolgens leidt tot een
effectievere uitvoering van goed schoolbestuur blijkt, zoals eerder gesteld, af te hangen van de
bezieling en beleving van de bestuurders en van de gedragsdiscipline van overige betrokken actoren
als docenten en toezichthouders.
Daarnaast kan worden vastgesteld dat ook het kaderstellende karakter van de code de doorwerking
niet versterkt. De gekozen opzet van de code, met veel ruimte voor vertaling naar de eigen
schoolpraktijk, heeft echter wel een basis gelegd die gezorgd heeft voor een positieve grondhouding
bij bestuurders en schoolleider ten aanzien van het gebruik van de code. Hierdoor is de code door de
bestuurders geaccepteerd en gebruikt. De keuze van de VO-raad voor deze opzet van de code Goed
onderwijsbestuur lijkt dan ook goed aan te sluiten bij de rol die de bestuurders weggelegd zien voor
de VO-raad op dit gebied. De VO-raad heeft bij het opstellen van de code dus goed ingespeeld op de
mate van legitimiteit die zij heeft vanuit de visie van bestuurders. De verwachting uit de theorie op
basis van Hooge (2009) en Van Heffen – Oude Vrielink en Brandsen (2004) dat de legitimiteit van de
VO-raad invloed heeft op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur wordt op basis van
deze resultaten onderschreven. Het feit dat de legitimiteit van de VO-raad zich beperkt tot het
stellen van kaders op gebied van goed bestuur, heeft beperkend gewerkt voor doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur.
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De gehanteerde implementatiestrategie
In paragraaf 7.2 van dit onderzoek is beschreven op welke wijze de implementatiestrategie van de
VO-raad is ingezet en is uitgevoerd. Daarbij kan geconcludeerd worden dat de VO-raad maar in
beperkte mate een bewuste en planmatige implementatiestrategie heeft gehanteerd. Er zijn drie
bewuste stappen ondernomen: aandacht voor goed bestuur in de communicatie en het instellen van
een monitoringscommissie en een klachtencommissie. De communicatiestrategie is vervolgens niet
via een vooraf vastgesteld plan verlopen, maar er is getracht waar mogelijk extra aandacht te
besteden aan het thema goed bestuur in de media en in gesprekken met leden. Het instellen van de
monitoringscommissie heeft twee monitoringsonderzoeken en een derde versie van de code
opgeleverd. De monitoringscommissie heeft daarbij in zijn handelen geen proactieve houding
aangenomen. De einddata van de op te leveren monitoringsonderzoeken en een doorontwikkelde
versie van de code stonden globaal gepland, maar vervolgens is de commissie telkens redelijk op het
laatste moment in actie gekomen. Daarbij hebben de beleidsmedewerkers van de VO-raad een
actievere rol gespeeld dan de commissieleden. De ingezette implementatiestrategie ten aanzien van
de klachtencommissie heeft zich beperkt tot het instellen van de commissie. De commissie heeft
nooit een klacht ontvangen en heeft ook op geen enkele wijze geprobeerd om proactief bekendheid
te verwerven.
Naast deze bewust ingezette strategische handelingen geven nog twee handelingen achteraf blijk
van een ingezette implementatiestrategie. Ten eerste middels de twee voorbeelddocumenten in de
vorm van een klokkenluidersregeling en een risicoprofiel die door de VO-raad gemaakt zijn. Deze zijn
niet bewust in relatie tot de code ontwikkeld, maar er is vanuit de VO-raad via de website wel
expliciet onder het kopje Goed onderwijsbestuur over deze documenten gecommuniceerd. Ten
tweede is ongeveer tegelijk met de komst van de code Goed onderwijsbestuur een ander project van
de VO-raad gestart: Venster voor Verantwoording. Het project Vensters voor Verantwoording
overlapt wat betreft inhoud met het hoofdstuk horizontale verantwoording uit de code Goed
onderwijsbestuur. Door de VO-raad is het project echter maar in zeer beperkte mate in relatie
gebracht met de code Goed onderwijsbestuur. Daarmee is een implementatiestrategie ten aanzien
van de code op dit punt beperkt ingezet.
De invloed van de implementatiestrategie
In paragraaf 7.3 van dit onderzoek is vervolgens gekeken naar de wijze waarop bestuurs en
schoolleiders de implementatiestrategie van de VO-raad hebben ervaren. Op basis van deze
resultaten kan een conclusie worden getrokken over de invloed van de implementatiestrategie van
de VO-raad op de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur.
Ten aanzien van de ingezette implementatiestrategie kan worden vastgesteld dat de ontwikkeling
van de VO-raad, in het bijzonder de verdere professionalisering, in samenhang met de gekozen
implementatiestrategie op twee manieren heeft bijdragen aan de doorwerking van de code. Ten
eerste heeft de communicatiestrategie gericht op het belang van goed bestuur en het belang van het
bestaan van de code, ook gezien zijn functie op macroniveau, ertoe geleid dat de code bekendheid
heeft verworven onder bestuurders. Daarmee is de code op bestuursniveau ‘geland’ binnen de
scholen, zonder dat er weerstand tegen de code is ontstaan.
Ten tweede geven bestuurders aan dat de voorbeelddocumenten zijn ervaren als ondersteunend
materiaal en dat de monitoringsonderzoeken stimulerend hebben gewerkt om de vrijblijvendheid
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van deelname in te perken. Deze maatregelen hebben echter een sterk procesmatig karakter gehad
en zijn daarmee vooral gericht op het bewerkstellingen van invoering van de code en niet effectieve
uitvoering van de code (de voorbeelddocumenten helpen een school om een klokkenluidersregeling
of een risicoprofiel in te voeren en de vragen van de monitoringsonderzoeken waren gericht op hoe
ver een school was met de invoering van de bepalingen uit de code). Daarmee heeft de
implementatiestrategie de doorwerking van de code niet beperkt, maar ook slechts in geringe mate
positief beïnvloed.
Bestuurders geven dan ook aan dat ze graag gewild hadden dat de monitoring anders was ingezet.
De klachtencommissie is verder bij geen van de bestuurders bekend en men twijfelt ook over het nut
en de noodzaak van een dergelijke commissie. Het feit dat VO-raad niet over (de reden van) het
bestaan van de klachtencommissie gecommuniceerd heeft, maakt dat dit onderdeel van de
implementatiestrategie geen invloed heeft gehad op de doorwerking van de code Goed
onderwijsbestuur. Dit sluit uit bij de verwachting uit de literatuur (Noordegraaf et al., 2010) dat de
mate van doelgerichtheid en pro-activiteit bepalend zijn voor het succes van een
implementatiestrategie.
Tot slot kan in dit kader vastgesteld worden dat bestuurders van mening zijn dat de VO-raad meer
zou moeten aansturen op het feit dat lidmaatschap van de vereniging zowel rechten als plichten met
zich meebrengt. De afwezigheid van sanctioneringsbeleid is volgens de bestuurders een risico voor
de kracht
van de code voor Goed bestuur. De VO-raad kiest ervoor voorlopig geen
sanctioneringsbeleid in te zetten, omdat zij het gevoel heeft hiervoor nog onvoldoende legitimiteit
onder de leden te hebben. De keuze om geen sanctioneringsbeleid in te zetten, maakt een sectorale
code wel een minder krachtig instrument om doorwerking op niveau van de uitvoeringspraktijk te
realiseren. Hiermee wordt de verwachting van Hooge (2009) dat de VO-raad belemmerd wordt in
haar invloed doordat zij zich in een handhavingsspagaat bevindt, onderschreven.

9.2 Hoofdconclusie
Na de presentatie van de deelconclusies kan als antwoord op de centrale vraag worden vastgesteld
wat (de invloed van de implementatiestrategie van de VO-raad op) de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur is en op welke manier er met behulp van deze conclusies iets gezegd kan
worden over de doorwerking van andere sectorale governance codes.
De positie die de VO-raad in het voorgezet onderwijsveld bekleed, maakt dat zij te maken heeft met
een aantal belemmeringen ten aanzien van het invloed uitoefenen op de doorwerking van de code
Goed onderwijsbestuur (middels een implementatiestrategie). De beperkte legitimiteit van de VOraad heeft gemaakt dat de code Goed onderwijsbestuur alleen kaderstellende regels bevat en dat er
geen sanctioneringsbeleid is gevoerd. Hierdoor is de VO-raad enigszins ingeperkt in de
mogelijkheden om de door haarzelf in hoge mate gewenste professionalisering van schoolbestuur in
het voorgezet onderwijs in Nederland te sturen. Daarnaast geldt dat er andere factoren naast de
code (meer) van invloed zijn op de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur. De drijvende
krachten achter goed schoolbestuur blijken de druk die schoolbesturen voelen van buitenaf en de
motivatie van bestuurders ten aanzien van het thema goed schoolbestuur. Hier heeft de VO-raad zich
met de ingezette implementatiestrategie niet op gericht. De doorwerking van de code Goed
onderwijsbestuur en de invloed van de implementatiestrategie zijn onder deze omstandigheden
beperkt geweest.
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Kijkend naar de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur kan ook iets gezegd worden over
de doorwerking van governance codes in het algemeen. Echter, elke governance code is uniek door
de specifieke context en de betrokken actoren. Verschillen in omstandigheden lijken daarbij te
vragen om accentverschillen in de aanpak door sectororganisaties.
De verschillen die bestaan tussen governance codes zelf (wat betreft aard), tussen sectororganisaties
(wat betreft grote van de achterban en mate van legitimiteit) en tussen uitvoeringsvelden in de
publieke sector (wat betreft mate van professionaliteit van actoren) maken dat omstandigheden in
publieke sectoren veelal anders zijn. De drie genoemde factoren: de aard van de governance code,
de legitimiteit van de sectororganisatie en de mate van professionaliteit van actoren in het
uitvoeringsveld lijken op basis van dit onderzoek factoren te zijn die mede de doorwerking van codes
beïnvloeden. Dit maakt dat de implementatiestrategie vanuit de opsteller van de code op deze
specifieke omstandigheden aangepast moet worden, wil de implementatiestrategie de doorwerking
van de code kunnen versterken.
Uit het onderzoek is verder gebleken dat naast governance codes vooral de motivatie van
bestuurders en de druk op schoolbesturen van buiten af de drijvende krachten achter goed
schoolbestuur zijn. De motivatie van uitvoerders en de druk van buitenaf op uitvoerders lijken in
generieke zin factoren te zijn die de uitvoering van governance in het veld beïnvloeden. Deze
factoren lijken daarbij bovendien sterker van invloed dan de directe doorwerking van een
governance code.

9.3 Discussie
In deze paragraaf zullen kanttekeningen en opmerkingen ten aanzien van dit onderzoek worden
beschreven. Daarbij worden waar mogelijk aanbevelingen voor vervolgonderzoek weergegeven.
In dit onderzoek is het begrip implementatiestrategie smal opgevat als de strategie ten aanzien van
de implementatie van de code Goed onderwijsbestuur. Vanuit de theorie van Noordegraaf et al.
(2010) had ook de aanpak gekozen kunnen worden om een brede opvatting te hanteren waarbij de
code Goed onderwijsbestuur gezien wordt als onderdeel van een implementatiestrategie ten aanzien
van goed schoolbestuur. De aanpak van dit onderzoek is mede tot stand gekomen op basis van het
perspectief van de VO-raad en staat daarmee symbool voor het doelmatige karakter waarmee de
code is ingezet door de VO-raad. Doordat ook de doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur is
onderzocht, heeft dit onderzoek toch iets gezegd over de werking van een code als strategie. Echter
interessant zou zijn om in een vervolgonderzoek de doorwerking van een code voor goed bestuur af
te zetten tegen de doorwerking van andere sturingsmechanismen die ingezet kunnen worden ter
bevordering van goed bestuur.
Dit onderzoek heeft zich verder expliciet gericht op de werking van de code Goed onderwijsbestuur
ten aanzien van de schoolpraktijk. Daarmee is het theoretisch kader waarbinnen het onderzoek is
uitgevoerd beperkt. Door de beperkte tijd en middelen die beschikbaar waren, moesten er keuzes
worden gemaakt in de concepten die zijn meegenomen. Hierdoor zijn andere functies van de code
buiten beschouwing gelaten. Uit de literatuur blijkt echter dat codes verschillende functies kunnen
vervullen, waarvan de doorwerking ten aanzien van de uitvoeringspraktijk er één is (Frankel, 1989).
Frankel (1989, p. 111-112) noemt daarbij onder meer de functie van een code als middel dat de
samenleving kan gebruiken om een oordeel te vellen over een sector, de code middel om de
reputatie en het vertrouwen van de samenleving in een sector te bevorderen en de code als
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supportsysteem en een middel waarop uitvoerders terug kunnen vallen om aan te tonen dat ze aan
de geldende normen voldoen. Bovendien benadrukt Frankel (1989, p. 112) daarbij dat geen enkele
losse functie volledig kan bepalen wat het bestaansrecht en de impact van een code zijn. Het zou
daarom interessant zijn om in een vervolgonderzoek een bredere aanpak te hanteren, bijvoorbeeld
door meerdere functies van de code te onderzoeken. Daarbij zou zowel naar de doorwerking ten
aanzien van de verschillende functies als naar de samenhang tussen de functies gekeken kunnen
worden waardoor een meer omvattend beeld geschetst kan worden over de betekenis van codes.
Naast deze twee theoretische kanttekeningen kunnen er ook twee methodologische kanttekeningen
bij dit onderzoek worden geplaatst. Ten eerste is de representativiteit van de geselecteerde cases
beperkt in het opzicht dat de sector voorgezet onderwijs voor 81 procent bestaat uit scholen die in
dit onderzoek zijn gedefinieerd als klein (Dielemans & De Koning, 2011). Gezien het feit dat kleine
schoolbesturen op basis van dit onderzoek enigszins achter lijken te blijven bij de ontwikkeling van
goed schoolbestuur, vooral ten aanzien van de scheiding tussen toezicht en bestuur, zou het
interessant zijn om verder onderzoek naar deze specifieke doelgroep in te zetten. Ook is de vraag
naar de invloed van schaalgrootte op de effectiviteit van goed schoolbestuur niet in dit onderzoek
beantwoord. Daarmee wordt de tweede methodologische kanttekening van dit onderzoek aan de
kaart gesteld. In deze casestudy is geen systematisch aandacht besteed aan de individuele cases op
basis waarvan een vergelijkend onderzoek had kunnen plaatsvinden. Een dergelijke aanpak is aan te
bevelen voor mogelijk vervolgonderzoek.
Tot slot heeft de centrale vraag van dit onderzoek zich specifiek gericht op het perspectief van de VOraad. Daarbij is gekeken naar wat er op sectorniveau gedaan kan worden om de doorwerking van de
code Goed onderwijsbestuur (en daarmee goed schoolbestuur) te versterken. Het onderzoek heeft
echter ook geleid tot aanknopingspunten die vanuit het perspectief van een bestuurder of een
schoolleider interessant zouden kunnen zijn. Vooral in hoofdstuk 5 zijn een aantal beperkende en
versterkende factoren benoemd die vooral te beïnvloeden zijn door middel van een ingezette
implementatiestrategie vanuit bestuurders (en schoolleiders). Daarbij speelt ten aanzien van
horizontale verantwoording de medewerking en inzet van ouders, leerlingen, docenten en
maatschappelijke partners een grote rol. De professionaliteit en actieve inzet van toezichthouders
lijken op basis van dit onderzoek belangrijke randvoorwaarden voor goed toezicht. En een grote
belemmering op gebied van sturing en beheersing lijkt de spanning tussen professionele
dienstverlening en prestatiemeting- en sturing (de Bruijn, 2006). Verder vervolgonderzoek naar deze
factoren vanuit het schoolperspectief zou daarom ook interessant zijn.

9.4 Aanbevelingen
Paragraaf 9.1 en 9.2 geven weer dat de code Goed onderwijsbestuur maar in beperkte mate heeft
doorgewerkt en dat de implementatiestrategie van de VO-raad slechts op onderdelen aan de
doorwerking van de code heeft bijgedragen. Aan de hand van de conclusies worden daarom in deze
paragraaf vier aanbevelingen gedaan richting de VO-raad. Deze zijn gericht op de versterking van de
doorwerking van de code Goed onderwijsbestuur middels een kansrijke implementatiestrategie.
Meervoudige en waarden gedreven aanpak
De ruimte voor de VO-raad om meer invloed uit te oefenen, ligt vooral in het verbreden van de
implementatiestrategie. Dit door de implementatiestrategie niet alleen te richten op de code zelf,
maar ook op de bestuurlijke context waarin de code moet werken en de motivatie van de
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bestuurders en schoolleiders die met de code moeten werken. Dat zijn namelijk de factoren waarvan
uit dit onderzoek is gebleken, dat ze tot op heden bepalend zijn geweest voor de ontwikkelingen op
gebied van goed schoolbestuur. Voor verdere doorwerking in toekomst geldt dan ook dat de
implementatiestrategie (mede) gericht dient te zijn op de bestuurlijke context van scholen en de
motivatie van bestuurders en schoolleiders. Een waarden gedreven implementatiestrategie lijkt
daarbij het meest passend om de effectiviteit van goed schoolbestuur te versterken. Daarbij het gaat
om de waarden en principes, zoals weergeven in tabel 2 in paragraaf 3.2, waar de code op gebaseerd
is.
De implementatiestrategie dient vanuit die optiek gericht te zijn op het creëren van een sterk
gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel binnen de sector ten aanzien van het thema. Dit kan bij
uitstek gestimuleerd worden door als VO-raad in te zetten op het faciliteren van co-creatie binnen
het uitvoeringsveld en het creëren van netwerken waarin permanente aandacht is voor het thema
goed schoolbestuur. Daarmee kan de vrijheid voor bestuurders om op eigen wijze invulling te geven
aan goed schoolbestuur behouden worden, maar wordt de vrijblijvendheid om als schoolbestuur
bezig te zijn met de thema’s uit de code teruggedrongen.
Framing van de code
Het doel van een code voor goed bestuur is niet om scholen te laten voldoen aan de code, maar om
kwaliteitsverbetering en professionalisering van bestuur te stimuleren. De code is dus een middel. In
de huidige implementatiestrategie van de VO-raad is de code echter meer benaderd als een doel op
zichzelf. Op basis van de gesprekken met bestuurders en schoolleiders is gebleken dat beleid voor
hen betekenisvol wordt wanneer er passie voor het onderwijs uit spreekt en wanneer ze het gevoel
hebben dat er geredeneerd wordt vanuit het belang van het kind in de klas. Wanneer de code Goed
onderwijsbestuur meer wordt neergezet en uitgedragen als een beleidsinstrument waarin de
waarden en normen die horen bij het werken met passie in het onderwijs zijn verwoord, komt de
code gevoelsmatig dichter bij de belevingswereld van bestuurders en schoolleiders te liggen. Dat kan
er toe leiden dat de code meer een door het veld gedragen document wordt en bovendien een meer
relevant document om in de praktijk mee te werken.
Wanneer de bepalingen uit de code zelf ook meer uitgewerkt worden op principe- en
waardenniveau, zou de code zelf ook een effectievere handreiking (meer dan een checklist) kunnen
worden om op schoolniveau te gebruiken bij het denken over en invulling geven aan goed
schoolbestuur. De VO-raad zou er dan bijvoorbeeld op aan kunnen sturen dat schoolbesturen
jaarlijks hun functioneren evalueren aan de hand van deze meer principle-based code. Ook zou de
VO-raad zelf kunnen zorgen voor de structurele momenten van aandacht voor goed schoolbestuur.
Bijvoorbeeld door het thema eenmaal per jaar vast op de agenda van regiobijeenkomsten te plaatsen
of één maand per jaar alle mediafora (website, column van Sjoerd Slagter, nieuwsbrief en VOmagazine) in het teken van goed schoolbestuur te laten staan.
Weet wat er speelt en speel daar op in
Ten derde is het van belang om als VO-raad steeds een goede aansluiting te houden met de praktijk
van goed schoolbestuur. Bestuurders geven in dit onderzoek aan dat ze het idee hebben dat vooral
kleine schoolbesturen op delen uit de code nog achterblijven. Het feit dat er verschillen bestaan
binnen het uitvoeringsveld zou aanknopingspunt kunnen zijn voor doelgroepgericht
implementatiebeleid. Daarbij is het dus aan te raden speciale aandacht te schenken aan de kleine
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scholen en éénpitters. Het samenwerkingsverband coöperatief VO, waarbinnen een grote groep
kleine schoolbesturen en éénpitters binnen het voorgezet onderwijs verenigd is, zou gebruikt kunnen
worden als ingang om met hen in contact te komen. Daarbij kan vervolgens samen met de kleine
schoolbesturen gekeken wordt op welke wijze zij ondersteuning kunnen gebruiken.
Tevens biedt dit onderzoek inzicht in meerdere knelpunten waar besturen tegenaan lopen wanneer
zij goed bestuur proberen te implementeren binnen de scholen. Het is belangrijk om als VO-raad te
beseffen dat de implementatie van de code niet stopt op het niveau van het bestuur.
Personeelsleden in alle lagen van de schoolorganisatie zullen overtuigd moeten worden van het
belang van goed schoolbestuur en er zal op ieder niveau moeten worden gekeken naar welke
ontwikkelingen daarvoor noodzakelijk zijn. Kies hierbij als VO-raad niet de strategie om zelf
oplossingen te bedenken voor deze knelpunten, zoals met het project Venster voor Verantwoording
is gedaan. Dat zien schoolbesturen ten eerste niet als een taak voor de VO-raad en ten tweede loop
je daarmee het risico een façade op te richten die te ver van de dagelijkse praktijk af staat om van
invloed te kunnen zijn. Zorg er als VO-raad wel voor dat je goed op de hoogte bent van de pijnpunten
en probeer rondom die thema’s besturen met elkaar of met marktpartijen in contact te brengen om
hen op die manier te stimuleren in het zelfstandig zoeken naar oplossingen. Vervul dus de rol van
bemiddelaar en makelaar.
Een tweetal knelpunten ten aanzien waarvan de VO-raad de rol als bemiddelbaar en makelaar kan
oppakken, kan al uit dit onderzoek worden meegenomen. Voor een effectieve horizontale
verantwoording blijkt het cruciaal om discussies over verantwoording te voeren op een niveau
waarop het toegankelijk en zinvol is voor de doelgroep. Voor scholen zijn dat in de eerste plaats
leerlingen, ouders en docenten. Op die manier is de kans het grootst dat het daadwerkelijk effect
oplevert binnen de dagelijkse schoolpraktijk. Het thema goed bestuur (en verantwoording in het
bijzonder) heeft echter het risico iets te worden dat zich veelal in de bovenlaag van scholen en
besturen afspeelt en niet herkenbaar is voor direct belanghebbenden. Hoe maak je verantwoording
op school niveau effectiever in de uitvoering? Wil daarnaast doorontwikkeling ten aanzien van de
scheiding tussen toezicht en bestuur plaatsvinden zullen de regels die nu op papier staan, zoals
kandidatenselectie aan de hand van functieprofielen en zittingstermijnen aan de hand van roosters
van aftreden, effectief ten uitvoer moeten worden gebracht. Dat betekent op een professionele,
integere en transparante wijze. Ook zal moeten worden geïnvesteerd in de professionaliteit van het
functioneren van de toezichthouders zelf, waarbij lesbezoeken als onderdeel van schoolbezoeken en
zelfevaluatie onder begeleiding van een externe coach de norm worden. Hoe creëer je
gedragsdiscipline binnen je bestuur en je toezichthoudend orgaan?
Zoek partners om van te leren en mee samen te werken
Tot slot kan nog een vierde aanbeveling genoemd worden die enigszins buiten dit onderzoek om tot
stand is gekomen. Deze aanbeveling luidt: pak het thema goed schoolbestuur als VO-raad
gezamenlijk aan. Daarmee wordt bedoeld, zoek andere partijen waarmee samengewerkt kan worden
aan het bewerkstellingen van goed schoolbestuur. Tijdens het onderzoek is gebleken dat zowel
intern (bijvoorbeeld met het projectteam Vensters voor Verantwoording) als extern (bijvoorbeeld
met de PO-raad, sectororganisatie van het primair onderwijs) tot op heden door de
beleidsmedewerkers van de VO-raad nauwelijks tot geen contact is gezocht om te kijken op welke
wijze gezamenlijk opgetrokken kan worden ten aanzien van het bewerkstellingen van goed
schoolbestuur.
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Tijdens het onderzoek bleek dat de PO-raad en MBO-raad op dit moment ook actief bezig zijn met
het thema goed bestuur. Er heeft tot op heden met hen nog geen uitwisseling van ideeën
plaatsgevonden. En dit terwijl de PO-raad een drietal grote projecten heeft lopen ten aanzien van de
implementatie van code voor goed bestuur van het primair onderwijs. In de drie projecten is
aandacht voor: sturen en toezien op onderwijswijskwaliteit, inrichting van de horizontale dialoog en
de ontwikkeling van een visitatiestelsel (PO-raad, 2010). Deze projecten spelen daarmee sterk in op
de punten die op basis van dit onderzoek nog verder ontwikkeld zouden kunnen worden binnen het
voorgezet onderwijs. De VO-raad kan bovendien in haar eigen werkwijze ook nog professionaliseren
door van de andere sectororganisaties binnen het onderwijs te leren. Inmiddels bestaat er ook een
Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders (NRCT). Dit biedt de mogelijkheid om op
sectorniveau gezamenlijk te werken aan de professionalisering van toezichthouders.
Uit de conclusies van dit onderzoek is gebleken dat het schematisch overzicht dat in dit onderzoek op
basis van de hoofdstukken 1 tot met 3 is gehanteerd, op één punt niet klopt. Er blijkt namelijk een
directe relatie te zijn tussen de opvattingen over goed bestuur en de effectieve uitvoering van goed
schoolbestuur. Deze relatie verloopt dus niet alleen via tussenkomst van de code Goed
onderwijsbestuur. Het zijn juist de opvattingen over goed bestuur in de breedste zin van het woord
waarmee bestuurders in de dagelijkse bestuurspraktijk geconfronteerd worden, die direct van
invloed zijn op de versterking van de effectieve uitvoering van goed schoolbestuur. Dit heeft geleid
tot een aanpassing van het schematisch overzicht op basis van de conclusies. Naar aanleiding van de
conclusies zijn vervolgens aanbevelingen voor de VO-raad opgesteld. Deze aanbevelingen geven aan
dat de VO-raad haar implementatiestrategie het beste kan inzetten op de drijvende krachten achter
goed schoolbestuur. Dat is niet de code Goed onderwijsbestuur, maar dat zijn de algemene
opvattingen over goed bestuur en de motivatie van bestuurders en schoolleiders voor het thema.
Gezamenlijk leiden deze conclusies en aanbevelingen tot het volgende nieuwe overzicht:

Figuur 4: Schematisch overzicht conclusies en aanbevelingen onderzoek
Het lijkt erop dat besturen in het voorgezet onderwijs een hinkstapsprong hebben gemaakt wat
betreft goed schoolbestuur. Hinkend op de toegenomen aandacht voor governance in het publieke
domein hebben schoolbesturen de stap gezet in de richting van uitvoering geven aan goed
schoolbestuur en staan zij aan de vooravond van een kwaliteitssprong in de richting van een
effectieve uitvoering. Het citaat van Klifman (2004) beschouwend lijken de fasen van hype en
pasmunt voorwaardelijk te zijn geweest om de beoogde kwaliteitssprong te kunnen gaan maken.
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Bijlagen
Bijlage 1: Topiclijst interviews VO-raad medewerkers
Rol en functie VO-raad
 Takenpakket
 Verhouding met andere actoren
Andere besturenorganisaties
Registers voor Commissarissen en Toezichthouders
Schoolbesturen
Code goed Onderwijsbestuur





Actualiteit
Belang voor de VO-raad
Belang voor de scholen
Beleidsdoelen

Implementatiestrategie
 Positionering VO-raad als sectororganisatie
Handhavingsspagaat
Legitimiteit onder leden
 Strategische handelingen
Stimuleren - bewustzijn creëren
Dienstverlening
Monitoren
Sanctioneren
 Ten aanzien van de strategische handelingen: mate van doelgerichtheid, planmatigheid, proactiviteit
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Bijlage 2: Topiclijst interviews bestuurders en schoolleiders
Rol en functie VO-raad






Kennen VO-raad
Hoe mee in aanraking?
Visie op takenpakket
Oordeel over functioneren
Verhouding VO-raad en scholen

Code goed Onderwijsbestuur
 Kennen code
 Belang voor de VO-raad
 Belang voor de scholen
Doorwerking
 Effectieve uitvoering horizontale verantwoording
Zicht op horizontale belanghebbenden
Verschil met verticale verantwoording
Overleg met horizontaal belanghebbenden
Met wie? (ouders, leerlingen, maatschappelijke partners)
Over welke onderwerpen?
Wordt er iets met uitkomsten gedaan?
Inzet verantwoordingsmiddelen
Venster voor Verantwoording
Tevredenheidsonderzoeken
Wordt er iets met de resultaten gedaan?
Verantwoording vanuit alle organisatielagen
Omgevingsgerichtheid als doelstelling van stichting/school
Rol van de docent
 Effectieve uitvoering scheiding toezicht en bestuur
Scherpte rollenscheiding
Rolbewustheid bestuurder
Inlichten van schoolleiders over verandering
Tussentijdse aandacht voor scherp houden rollenscheiding
Actief toezicht
Proactief informatie werven
Schoolbezoeken
Zelfevaluatie
Onder externe begeleiding?
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 Effectieve uitvoering sturing en beheersing
Wordt er definitie van onderwijskwaliteit gehanteerd?
Wat is de definitie? (cijfers, tevredenheid, didactische aanpak)
Zicht op onderwijskwaliteit
Hoe dan? (early warning, onderwijsinspectie, zelf verzamelde informatie)
Sturing op onderwijskwaliteit
Tot op welk niveau?
Rolopvatting bestuur daarbij
Vooraf/achter sturen



Gebruik Code Goed onderwijsbestuur in de uitvoeringsfase
Hoe
Op welke momenten
Meerwaarde

 Motivatie bestuurder/schoolleider in de uitvoeringsfase
Het moet (wet/code)
Het hoort (intrinsieke motivatie)
Het loont
Ervaren implementatiestrategie
 Bijdrage vanuit de VO-raad in de uitvoeringsfase van goed bestuur
Stimuleren - bewustzijn creëren
Communicatiestrategie
Dienstverlening
Voorbeelddocumenten
Venster voor Verantwoording
Monitoren
Monitoringsonderzoek
Klachtencommissie
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