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Samenvatting

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat een goede invulling van het intern toezicht
in het primair en voortgezet onderwijs is. De professionaliteit van intern toezicht in het
primair en voortgezet onderwijs kan op een steeds grotere belangstelling rekenen.
Hoewel het onderwijs hierin niet uniek is, kunnen we wel concluderen dat deze belangstelling van recentere datum is dan in andere publieke sectoren het geval is.
Keuzes die bij de invulling van het toezicht gemaakt moeten worden gaan over de
reikwijdte van het toezicht, de positionering van het toezicht en de professionaliteit
van het toezicht.
Om antwoord te geven op de vraag naar de goede invulling van het intern toezicht gaat
het onderzoek in op de doelen van intern toezicht, rollen en taken van het intern toezicht, de positionering, de invulling en de domeinen van het toezicht en de competenties van toezichthouders.
De doelstelling van intern toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de
organisatie. Daarnaast is het toezichthoudend orgaan werkgever van de bestuurder.
Deze doelstelling is in dit onderzoek verder geconcretiseerd. Het intern toezicht betreft
het krijgen van zicht op de resultaten en opbrengsten van de schoolorganisatie en de
controle op de aanwezigheid en correctheid van informatie. Een belangrijk aspect
daarbij is legitimiteit: worden gestelde doelen op een verantwoorde wijze gerealiseerd?
De belangrijkste rol is volgens de respondenten de controlerende en beoordelende rol
(de conformancerol) en de adviesrol (performancerol). Belangrijke taken zijn divers;
het houden van toezicht is breed. Belangrijk is de zorg voor de eigen ‘hygiëne’ en het
inrichten van een goed werkproces, waaronder het opstellen van een plan en het toetsen van beleidsvoorstellen.
Over de positionering van het toezicht zijn de meningen verdeeld. Deze wordt afhankelijk verondersteld van de feitelijke positie waarin de onderwijsinstelling verkeert en
de mate waarin het intern toezicht al vorm heeft gekregen.
De gewenste vormgeving van het intern toezicht is in beeld gebracht door beschrijvingen van drie domeinen aan de respondenten voor te leggen. Daarbij gaat het om de inrichting van de technische kant van het toezicht, aspecten die van belang zijn bij het
beoordelen van de kwaliteit van het bestuur en feitelijk gedrag en processen voor het
toezicht.
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Om de taken en rollen goed in te vullen, is tot slot gevraagd naar belangrijke competenties. Hieruit komt naar voren dat competenties die nodig zijn om het gewenste gedrag te vertonen en het proces van toezicht goed in te vullen voor alle toezichthouders
van belang zijn. Kennis is vanzelfsprekend eveneens van belang, maar deze kan verspreid aanwezig zijn bij de verschillende toezichthouders.
Hoewel het onderzoek verkennend van aard is, komt uit het onderzoek naar voren dat
de, op basis van de literatuur omschreven doelen, taken en rollen en de vormgeving
van het toezicht door de toezichthoudende organen goed benut kunnen worden om
concreet invulling te geven aan het toezicht. Daarbij is het van belang om een bij de
organisatie passende positie te kiezen, waarbij steeds de afweging is tussen een proactieve en reactieve opstelling, een interne oriëntatie dan wel externe oriëntatie, betrokkenheid versus distantie en informele tegenover formele informatievergaring.
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1

Inleiding

1.1

De professionaliteit van intern toezicht

De professionaliteit van intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs kan op
een steeds grotere belangstelling rekenen. Hoewel het onderwijs hierin niet uniek is,
kunnen we wel concluderen dat deze belangstelling van recentere datum is dan in andere publieke sectoren het geval is. De wettelijke basis voor de scheiding tussen bestuur en intern toezicht is voor het funderend onderwijs in 2010 tot stand gekomen (zie
Oosterling en Vink, 2011). Bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties en zorginstellingen
en ook het hoger onderwijs kennen al een langere geschiedenis waarin de scheiding
tussen bestuur en intern toezicht zijn beslag heeft gekregen.
Niet alleen de recente invoeringsdatum van de genoemde scheiding tussen bestuur en
intern toezicht doet de aandacht voor de vraag ‘wat goed toezicht is’ toenemen. Ook
de complexiteit van het governancevraagstuk bij non-profitorganisaties doet deze
vraag opleven. In de media zijn vrijwel dagelijks voorbeelden te vinden van woningcoöperaties, zorg- en welzijnsorganisaties of onderwijsinstellingen die in de problemen
zijn gekomen. De instellingen in het publieke domein weten zich geplaatst in een
speelveld dat de laatste jaren complexer is geworden door toenemende marktwerking,
kwaliteitseisen, prestatievergelijking en allerlei maatregelen om meer transparantie te
creëren. Tegelijkertijd is de schaalgrootte waarop maatschappelijke organisaties opereren toegenomen. Al deze ontwikkelingen hebben belangrijke implicaties voor de besturing. Dat betekent dat er ook zware eisen aan het intern toezicht worden gesteld.
Juist omdat bij veel incidenten naar voren komt dat het bestuur en toezicht onvoldoende in staat waren om misstanden te voorkomen, is de toenemende aandacht voor intern
toezicht in het onderwijs te verklaren (Blokdijk en Goodijk, 2012).
Bij non-profitorganisaties is er bovendien vaak geen eenduidig orgaan dat boven het
intern toezicht staat. Waar een raad van commissarissen in het bedrijfsleven verantwoording aan de aandeelhoudersvergadering aflegt, berust het eigenaarschap in nonprofitorganisaties bij verschillende partijen. Dat kan in het onderwijs bijvoorbeeld vertegenwoordigd zijn in een algemene ledenvergadering.
Tot slot: het toezicht is niet vanuit één perspectief uit te oefenen. Toezicht is per definitie meervoudig. Toezichthouders moeten voortdurend bewust verschillende belangen
afwegen en samen een hoog zelfreflecterend en zelfcorrigerend vermogen hebben
(Hooge, Nusink en Van der Sluis, 2006).
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Oosterling en Vink (2011) concludeerden op basis van een verkenning naar de scheiding tussen bestuur en intern toezicht in het funderend onderwijs dat hét goede model
en dé beste manier om bestuur en toezicht in gedrag en rolopvatting vorm te geven niet
bestaat. Keuzes die hierbij gemaakt moeten worden gaan over de reikwijdte van het
toezicht, de positionering van het toezicht en de professionaliteit van het toezicht. Om
de professionaliteit van het intern toezicht in het onderwijs te versterken kan daarbij
geleerd worden van ervaringen in andere publieke sectoren.

1.2

Onderzoeksvragen

In dit onderzoek gaat we daarom in op de vraag wat voor schoolbesturen een goede
invulling van het intern toezicht is. Bij het beantwoorden van deze vraag betrekken we
inzichten uit de literatuur en ervaringen uit andere publieke sectoren. De vraag is bij
het Kortlopend Onderwijsonderzoek ingediend door de Besturenraad.
Bij deze centrale vragen worden de volgende deelvragen beantwoord, gebruikmakend
van literatuur, deskundigen en praktijkervaringen:

Wat zou de doelstelling van het intern toezicht moeten zijn?

Wat zijn de taken en rollen van het intern toezicht?

Wat is een goede opstelling en positionering van het intern toezicht?

Op welke manier geeft men concreet invulling aan de toezichtfunctie (deskundigheid, informatie, contacten, samenstelling)?
• Welke competenties moeten in het toezichthoudend orgaan vertegenwoordigd
zijn?
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2

Intern onderwijstoezicht:
literatuurverkenning

In dit hoofdstuk presenteren we de resultaten van een verkenning naar de vraag wat
een adequate invulling van intern toezicht in het onderwijs is. We baseren ons hierbij
op een beknopte literatuurstudie en gesprekken met vijf inhoudelijk deskundigen op
het gebied van bestuur en toezicht.
Zoals in het inleidende hoofdstuk al is gesteld, is er geen eenduidig antwoord te geven
op de vraag wat goed intern toezicht is. ‘Goed’ intern toezicht is een combinatie van
keuzes ten aanzien van verschillende aspecten die het functioneren van het toezicht
bepalen:

de doelstelling van intern toezicht;

taken en verantwoordelijkheden;

de opstelling en positionering van het intern toezicht;

concrete invulling van de toezichtfunctie;

verantwoording (Goodijk, 2011).

2.1

De doelstelling van intern toezicht

De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is een belangrijk markeringspunt in de
decentralisatie van het overheidsbeleid. Met de overdracht van bevoegdheden van de
overheid naar de onderwijsinstellingen, is het belang van het verschuiven van checks
and balances groot. Volgens Minderman is het inrichten en onderhouden van deze
checks and balances zelfs de hoofddoelstelling van het intern toezicht. Nieuwe toezichthoudende organen, zoals raden van toezicht, hebben een aantal bevoegdheden die
noodzakelijk zijn voor het functioneren van de organisatie (Minderman, 2012).
Om het toezicht een betekenisvol karakter te geven, zijn bepaalde bevoegdheden aan
het bestuur onthouden en aan het toezichthoudend orgaan opgedragen: ex post of ex
ante is in- of toestemming nodig. Daarbij gaat het om zaken ten aanzien van de strategie, de bedrijfsvoering, kwaliteitsbeleid, stakeholdermanagement en risicomanagement
en de maatschappelijke context (Minderman, 2012: 73). Los van de werkgeversrol,
stelt Minderman dat er eerder sprake is van een verplichting tot samenwerken tussen
de toezichthouder en de bestuurder dan dat er een hiërarchische verhouding is. Het bestuur bestuurt en neemt alle beslissingen, de toezichthouder kijkt op enige afstand naar
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de wijze waarop het bestuur bestuurt. De toezichthouder is in hoge mate afhankelijk
van het bestuur als het gaat om informatie, processen en initiatieven.
Goodijk vat de doelstelling van het intern toezicht als volgt samen (2011):

toezicht houden en adviseren in het belang van de onderneming (het organisatieperspectief),

de opvattingen en waarden vanuit de samenleving present stellen (toezien op
publieke waardecreatie en het maatschappelijk geweten zijn) en

erop toezien dat de dienstverlening aan de wensen van de stakeholders voldoet
(toezien op kwalitatief verantwoordonderwijs en stakeholdertevredenheid, en legitimatie).

2.2

Taken en verantwoordelijkheden

Toezichthouders zouden zich moeten richten op de publieke waarde die door de organisatie wordt nagestreefd, noodzakelijke sturingsinstrumenten, de dialoog met belanghebbenden en het waartoe van de rol van de interne toezichthouder in de organisatie
(Oosterling en Vink, 2011).
Het intern toezicht heeft in feite drie kerntaken: informatieverzameling, oordeelsvorming en interventie. Dit lijken vrij eenduidige kerntaken, maar de schijn bedriegt. De
uitvoering van deze drie kerntaken kan gepaard gaan met de nodige problemen. Ten
eerste is er sprake van de zogenoemde onafhankelijkheidsparadox. Hiermee doelen we
op het feit dat de onafhankelijke toezichthouders bij het invullen van hun toezichthoudende rol afhankelijk zijn van degene op wie het toezicht is gericht. Daarnaast is altijd
spraken van informatieasymmetrie. De bestuurder weet altijd meer dan de toezichthouder die zich met beperkt beschikbare middelen, op afstand, moet laten informeren.
Tot slot is ook de oordeelsvorming problematisch. Het is in non-profitorganisaties niet
gemakkelijk te beoordelen of de prestaties van de bestuurder en de organisatie beperkt
worden door (door de overheid) gestelde kaders of door gebrekkige taakuitoefening.
Bovendien: de maatschappelijke opdracht is vaak meervoudig, de beschikbare middelen beperkt. Het is niet eenvoudig de relatie tussen de bedrijfseconomische situatie en
de normatief-inhoudelijke doelstelling van de non-profitorganisatie te beoordelen
(Hooge, Nusink en Van der Sluis, 2006). Het beoordelen van investeringen om de
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren is bijvoorbeeld lastig: immers, wat mag goed
onderwijs de samenleving kosten?
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Taken en verantwoordelijkheden van toezichthouders worden door Hooge e.a. beschreven vanuit de functies en rollen van intern toezicht. Ze onderscheiden vier functies. Ten eerste is een belangrijke functie het monitoren van de prestaties van de instelling en de rol van de bestuurders. Een tweede belangrijke functie is het vervullen van
de wettelijke verplichting van het toezichthouderschap en het behartigen van belangen
van stakeholders. Een derde functie die Hooge e.a. omschrijven is de rol van managementexpert. Hierbij wordt de bestuurder terzijde gestaan met (strategisch) advies. Tot
slot noemen zij het belang van netwerken en het verwerven van additionele bronnen
om de publieke taak van de organisatie uit te kunnen voeren.
Op basis van deze functies omschrijven Hooge e.a. de volgende rollen van het intern
toezicht:

Conformancerol: de rol van toezichthouder door te ondervragen, te beoordelen en
waakhond te zijn;

Performancerol: de rol van adviseur en klankbord op basis van kennis, expertise
en externe informatie;

Werkgeversrol: benoeming bestuurder, bepalen van de bezoldiging en het voeren
van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken en

Rol van verbinding met stakeholders.

2.3

De opstelling en positionering van het intern toezicht

De eerder genoemde problemen bij het uitoefenen van de drie kerntaken (informeren,
oordelen, interveniëren) vereisen dat het intern toezicht zich goed beraad op de positie
in de organisatie. De kern van de relatie tussen toezichthouder en bestuur is onderlinge
afhankelijkheid door bevoegdheidsverdeling (Minderman, 2012). Duidelijke bevoegdheden en gedragsregels bevorderen goede samenwerking doordat een goede interne
machtsverhouding wordt overeengekomen (vgl. Van Dijck en Wassink, 2010). Dat
kan door een intern toezichtskader op te stellen waarin beschreven is op welke manier
het intern toezicht het toezicht uitoefent, welke inhoudelijke en bedrijfsmatige uitgangspunten en instrumenten worden gehanteerd en op welke manier de bestuurder
beoordeeld en beloond wordt.
Naast het regelen van de bevoegdheidsverdeling zijn betrokkenheid en communicatie
en het hanteren van instrumenten voor toezicht van belang om de scheiding tussen bestuur en intern toezicht goed te regelen. Bij betrokkenheid en communicatie gaat het
om kritische, onafhankelijke inbreng als basis van toezicht houden. Deze ontstaat in
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een afweging tussen persoonlijke principes als toezichthouder en principes die de kern
van de organisatie vormen. Als deze afweging een plaats kan krijgen in de communicatie tussen toezichthouder en bestuurder, ontwikkelen zij een beeld hoe deze kernprincipes in de praktijk kunnen worden gebracht. De toezichthouder moet open zijn
voor de manier waarop hij integriteit en onafhankelijkheid bewaakt.
Bij de opstelling en positionering van het toezicht gaat het om de toepassing van toezichtsintrumenten : welke instrumenten zijn adequaat ? Hoe liggen procedures vast?
De gewenste opstelling van het intern toezicht zal afhankelijk zijn van de visie op intern toezicht en de kwaliteit van de interne organisatie. Daarbij zullen weinig eenduidige richtlijnen te formuleren zijn. Er zijn echter wel een aantal beginselen door Van
Dijck en Wassink gedefinieerd:

Transparantie. Wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend is kenbaar, duidelijk en
voorspelbaar. Instrumenten van toezicht liggen vast, net als de manier waarop ze
worden benut. Verbod op willekeur.

Integriteit. Bewaken van de continue invulling van de maatschappelijke opdracht
van de organisatie is het uitgangspunt voor het handelen van de toezichthouder.

Vaste systematiek. Resultaten van toezichtsinstrumenten zijn vergelijkbaar. Door
periodiek dezelfde kengetallen te meten en te analyseren ontstaat een beeld in de
tijd. De systematiek van het toezicht bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van
het toezicht.

Onafhankelijkheid. Ondanks betrokkenheid bij de organisatie en haar doelstelling,
moeten toezichthouders zo onafhankelijk mogelijk handelen.

Zorgvuldigheid. Op elk moment met de belangen van alle betrokkenen rekening
houden en helder en accuraat communiceren. Vooral ook goede bewaking van
proces en procedures (Van Dijck en Wassink, 2010).

2.4

De invulling van het intern toezicht

Bij de invulling van het intern toezicht stellen Blokdijk en Goodijk de volgende vragen:

Vanuit welk perspectief wordt het intern toezicht uitgeoefend?

Wat is het domein van toezicht? Waar wordt precies toezicht op gehouden?

Op welke manier wordt het toezicht ingevuld?

Wat wordt verstaan onder relaties met stakeholders en op welke manier worden
deze horizontale relaties vormgegeven?
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Hoe en in welke mate dient verantwoording plaats te vinden en naar wie? (2012:
28-9).

De toezichthouder is uiteindelijk zelf verantwoordelijk: hij moet zichzelf (openbaar)
toetsen en aan de eigen haren uit het moeras houden (Minderman, 2012). Hierbij passen begrippen als zelfreflectie, zelfverantwoording en zelfontwikkeling.
Bij de daadwerkelijke invulling van de toezichthoudende functie gaat het om ten eerste
om ‘technische’ zaken, zoals de samenstelling en werkwijze van het intern toezicht, de
wijze waarop kandidaten worden geworven en geselecteerd (profiel, coöptatie, vertegenwoordiging door stakeholders) en de manier waarop het intern toezicht zichzelf
verantwoord.
Daarnaast gaat het om de inhoudelijke invulling van het intern toezicht: de visie en inbreng van het intern toezicht, het type onderwerpen op de agenda, het gebruik van ijkpunten, het corrigeren en interveniëren
En tot slot gaat het daarbij om de processen en het gedrag: de houding/opstelling van
de toezichthouders, het omgaan met dilemma’s en taboes en informatievoorziening.
Waar het gaat om de invulling van het intern toezicht beschrijft Goodijk (2011) zes
spanningsvelden. Hoewel we deze spanningsvelden in een eerdere rapportage ook al
beschreven (Oosterling en Vink, 2011, p. 32-35), zijn ze voor dit onderzoek zo relevant dat we ook in deze rapportage beschrijven.
Focus en domein
Als eerste kan sprake zijn van een spanningsveld wat betreft de focus en het domein
van het toezicht. Aan het ene uiterste is het toezicht gericht op het monitoren van (de
voortgang van) de organisatie, waarbij slechts een intern gerichte blik wordt gehanteerd. Hier gaat het bijvoorbeeld om de vraag, waar staat de organisatie op financieel/
onderwijskundig vlak? Het toezicht is in het andere uiterste gericht op de strategische
visie van de organisatie, waarbij automatisch een externe gerichtheid uitgaat van het
toezicht. Dan speelt bijvoorbeeld eerder de vraag: hoe verhoudt de organisatie zich tot
andere scholen in de regio/landelijk op financieel/onderwijskundig gebied? Welke
richting is hierin wenselijk op lange termijn?
Opstelling
Een tweede spanningsveld bestaat ten aanzien van de opstelling van de interne toezichthouder. Is hier sprake van controle op de bestuurder op basis van aangeleverde
informatie, een meer reactieve opstelling. Of neemt de toezichthouder een proactieve
rol door te betrachten de bestuurder richting te geven en mee te denken in de koers van
de organisatie.
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Positionering
Bij de positionering van het toezicht gaat het om de rol die het toezicht neemt ten aanzien van de bestuurder. Som wordt betrokkenheid zeer belangrijk gevonden. Hieruit
spreekt ook loyaliteit van de interne toezichthouder voor de schoolorganisatie. Het andere uiterste is een uiterst afstandelijke toezichthouder, die de rol als tegenkracht tegen
het bestuur (‘countervailing power’) inneemt.
Deskundigheden van de toezichthouders
De leden van het toezichthoudend orgaan dienen op verschillende terreinen expertise
te hebben om adequaat toezicht te kunnen garanderen. De verdeling van deze expertise
over de individuele interne toezichthouders kan echter verschillend worden ingevuld.
Zo kan sprake zijn van specialistische kennis en specifieke aandachtsgebieden van individuen. In het andere uiterste hebben toezichthoudende leden elk all-round expertise
en houden zo integraal toezicht.
Contacten
Interne toezichthouders hebben informatie nodig om hun functie adequaat in te kunnen
vullen. Deze informatie is op verschillende wijze te verkrijgen. Zoals veelal gebruikelijk in verschillende sectoren, kan informatie via de formele relatie met de bestuurder
worden verkregen. Anderzijds is het ook denkbaar dat op meer informele wijze informatie wordt verkregen van verschillende belanghebbenden van de organisatie. Hier
kan het gaan om (algemeen) directeuren, de (G)MR, docenten, ouders, leerlingen, vervolgonderwijs en toeleverend onderwijs.
Samenstelling
Het laatste spanningsveld dat door Goodijk (2011) bij het houden van toezicht wordt
benoemd, gaat over de samenstelling van het toezichthoudend orgaan. De interne toezichthouders kunnen enerzijds in hoge mate eensgezind zijn in hun opvattingen ten
aanzien van de organisatie. Hier is sprake van homogeniteit. Anderzijds kunnen toezichthouders zeer divers zijn in hun opvattingen, maar als eenheid naar buiten treden.
Hier is sprake van diversiteit bij eenheid in verscheidenheid.
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2.5

Verantwoording

Tot slot is verantwoording door het toezicht een belangrijk aspect. Gezien de brede
doelstelling van toezicht in een onderwijsinstelling en de maatschappelijke legitimiteit
van de dienstverlening, moet het toezichthoudend orgaan zich tegenover de samenleving, organisatie en relevante stakeholders verantwoorden op drie gebieden. Deze komen overeen met door Goodijk genoemde doelen van intern toezicht: de maatschappelijke betekenis van de organisatie, het functioneren van de organisatie (het organisatieperspectief) en de kwaliteit van de dienstverlening (het ‘product’; zie Goodijk,
2011).
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3

Onderzoeksresultaten

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk presenteren we de onderzoeksresultaten. Voordat we de inhoudelijke
opbrengsten beschrijven, gaan we in deze inleiding in op de onderzoeksopzet. We onderscheiden in dit onderzoek drie onderzoeksfasen: een verkennende fase, een fase
waarin we leerervaringen uit andere publieke sectoren ophalen en een verdiepende fase.
Tijdens de verkennende fase is een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en hebben we
vijf gesprekken gevoerd met wetenschappers die onderzoek doen naar intern toezicht
en velddeskundigen. De bevindingen zijn verwerkt in een open vragenlijst die is voorgelegd aan toezichthouders, bestuurders en deskundigen. De oorspronkelijke gedachte
was deze respondenten te werven via relevante LinkedIn-groepen als goed bestuur en
de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs. Deze methode leverde echter
geen respons op. De werving van respondenten is vervolgens via het netwerk van de
Besturenraad en het netwerk van IVA verlopen. Deze respondenten is gevraagd zowel
een aantal open vragen als een aantal gesloten vragen te beantwoorden. Deze aanpak is
gekozen omdat we tijdens deze verkenning vooral aanvullingen en argumentatie van
de respondenten wilden verkrijgen. In totaal hebben 15 van de 30 genodigden meegewerkt aan de vragenlijst.
Daarnaast is een verkenning van de manier waarop in andere publieke sectoren invulling wordt gegeven aan het intern toezicht uitgevoerd. Daarbij is in drie interviews met
toezichthouders uit andere publieke sectoren ingegaan op de vraag wat het onderwijs
van het intern toezicht in deze andere sectoren kan leren.
In de derde fase van het onderzoek zijn we met de opbrengsten uit de eerste twee fasen
terug gegaan naar de onderwijssector. In interviews met toezichthouders zijn een aantal cases te besproken om na te gaan wat een adequate handelwijze zou zijn. Dit zijn
waargebeurde, maar geanonimiseerde gebeurtenissen die te maken hebben met wanbestuur, onverantwoorde investeringen en strategische vraagstukken.
In de presentatie staan de resultaten uit de vragenlijst centraal. Deze worden toegelicht
en aangevuld met de opbrengsten van de verschillende interviews die we hebben gehouden.
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3.2

Doelen van intern toezicht

Intern toezicht betreft het houden van toezicht op het bestuur van de schoolorganisatie.
Minderman (2012) verwoordt dit door te stellen dat het bestuur bestuurt en alle beslissingen neemt en dat de toezichthouder op enige afstand kijkt naar de manier waarop
het bestuur dit doet. De belangrijkste oriëntatie hierbij is de vraag of de organisatie bij
het bestuur in veilige handen is. Dit klinkt als een heldere en eenduidige doelstelling,
maar kan verder geconcretiseerd worden.
Om de doelstelling van intern toezicht te concretiseren hebben we de respondenten als
eerste een open vraag voorgelegd. Hoewel er veel verschillen in de antwoorden te herkennen zijn, is er wel een rode lijn in terug te zien. De respondenten vinden dat de
doelstelling van het intern toezicht het houden van toezicht op het reilen en zeilen van
de organisatie in de breedste zin van het woord is. Het intern toezicht benoemt de bestuurder, houdt toezicht op de financiële cyclus, op het strategisch beleid van de bestuurder en op de manier waarop de horizontale verantwoording wordt vormgegeven.
Het toezicht op het bestuur van de school betreft daarnaast zicht krijgen op de resultaten en opbrengsten van de organisatie en controle op de aanwezigheid en de correctheid van belangrijke informatie. Eén van de respondenten verwoord dit als volgt: ‘toezicht houden op de realisatie van de gestelde doelen en de manier waarop deze doelen
worden bereikt. Is dat maatschappelijk, financieel en juridisch verantwoord?’. Een nuance die uit de interviews naar voren komt is dat deze doelen van het toezicht altijd
vanuit de maatschappelijke waarde bezien moet worden. Dat betekent dat het intern
toezicht oog houdt voor de doelen van de belanghebbenden van de school.
Minder eensgezind zijn de respondenten over het doel van het toezichthoudend orgaan
om klankbord en sparringpartner van de bestuurder te zijn. Hoewel daar voorstanders
van zijn, zijn er ook respondenten die expliciet aangeven dat toezichthouders hierin
terughoudend moeten zijn. Dit beeld komt overigens ook uit de interviews naar voren:
er is vaak gesteggel over de rol van de toezichthouder bij bijvoorbeeld strategisch beleid. Dit is volgens een van de geïnterviewden te voorkomen als er goede procedureafspraken worden gemaakt en duidelijk wordt omschreven wat de verwachtingen zijn.
De bestuurder moet het immers altijd eens worden met de toezichthouder. Daar ligt
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dialoog speelt daar een cruciale rol in.
Naast de open vraag naar het doel van intern toezicht, is de respondenten gevraagd 100
punten te verdelen tussen doelen die uit de literatuur en de verkennende gesprekken
naar voren komen. Hierbij mochten de respondenten zelf doelen toevoegen.
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Tabel 3.1

Doelen van het intern toezicht

Doel
Erop toezien dat de dienstverlening van het schoolbestuur aan belanghebbenden voldoet aan redelijke verwachtingen en eisen (kwalitatief, verantwoord en
legitiem)
Adviseren van het schoolbestuur vanuit organisatieperspectief
Opvattingen en waarden vanuit de samenleving bij het schoolbestuur betrekken
Toezicht houden op de (ontwikkeling) van de identiteit van de organisatie
Anders
Totaal

Punten
26
21
17
12
23
100

Het belangrijkste doel is toezicht op de dienstverlening door de school. Voldoet deze
aan de verwachtingen en eisen in termen van kwaliteit en legitimiteit? Hoewel bij de
open vraag de adviesdoelstelling van het toezichthoudend orgaan nog ter discussie is
gesteld door een aantal respondenten, vindt men deze gemiddeld genomen wel van belang. Zoals we later bij de rollen van het toezicht zullen zien, is het beter deze adviesdoelstelling te formuleren in termen van ‘klankbord’ voor het bestuur. Het betrekken
van opvattingen en waarden vanuit de samenleving en identiteit worden veel minder
als belangrijke doelstellingen gezien.
Doelen die worden toegevoegd zijn toezicht houden op de kwaliteit, effectiviteit en
efficiëntie van de organisatie, financiële stabiliteit en continuïteit op langere termijn en
het werkgeverschap.
De doelstelling van het intern toezicht wordt door de respondenten vrij breed omschreven. Een expert op het gebied van intern toezicht vat de doelstelling pakkend samengevat in vier dimensies voor intern toezicht. We formuleren deze hier in de vorm
van de volgende vragen:

Heeft de bestuurder de organisatie in control? Is de school financieel gezond?

Beschikt de bestuurder over strategisch inzicht? Is de bestuurder in staat om de
toekomst van het onderwijsaanbod veilig te stellen?

Wordt het aanbod zo vormgegeven dat de belanghebbenden tevreden zijn?

Is de bestuurder in staat de strategische koers te vertalen naar de uitvoeringspraktijk?
Met deze vier dimensies kijkt het toezichthoudend orgaan naar het bestuurlijk vermogen van de bestuurder en kan de toezichthouder beoordelen welke de knelpunten
zich voordoen.
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3.3

Rollen en taken van het intern toezicht

De genoemde doelstellingen kunnen worden vertaald in rollen en taken van het intern
toezicht. Op basis van de literatuur zijn vijf rollen geformuleerd waar de respondenten
punten aan toe hebben gekend om het belang van de onderscheiden rollen aan te geven. Ook bij deze vraag waren de respondenten in de gelegenheid om naar eigen inzicht rollen toe te voegen.
Tabel 3.2

De rol van het intern toezicht

Rol
Toezicht houden door bevragen, beoordelen en waakhond zijn (Conformancerol)
Adviseur en klankbord op basis van kennis, expertise en externe informatie (Performancerol)
Vormgeving topstructuur, aanstelling, beloning, beoordeling functioneren, ontwikkeling competenties en ontslag van bestuur (Werkgeversrol)
Proactief meedenken over strategie (Strategische partner)
Verbinding met belanghebbenden/stakeholders (Liaisonrol)
Anders
Totaal

Belang
30
21
18
18
10
3
100

De respondenten vinden de ‘conformancerol’ de belangrijkste: toezicht houden door
de bestuurder te bevragen, te beoordelen en als waakhond op te treden. In de interviews wordt bij deze rol opgemerkt dat de term ‘waakhond’ in de beschrijving wellicht
niet gelukkig is, omdat vertrouwen een belangrijke basis is voor de invulling van het
toezichthouderschap.
De conformancerol wordt in volgorde van belangrijkheid gevolgd door de rol van adviseur en klankbord, de werkgeversrol en de rol als strategische partner.
Opvallend is dat de respondenten weinig belang hechten aan het leggen van verbindingen met belanghebbenden, terwijl het toezicht houden op de dienstverlening aan
deze belanghebbenden als een belangrijk doel wordt gezien.
Uit de verkennende interviews wordt nog een belangrijk element toegevoegd. Bij de
rollen van het intern toezicht moeten we ons realiseren dat de scheiding tussen bestuur
en intern toezicht nog vrij nieuw is. Toezichthouders zitten midden in een leerproces.
Het gaat bij de rol en positionering van het toezicht vooral om rolvastheid, duidelijkheid over de invulling van het toezicht en betrokkenheid en professionaliteit van de
toezichthouder. Meedenken en fungeren als klankbord zijn hierbij belangrijke rollen
van het toezichthoudend orgaan. Bij deze rollen zien we in de interviews wat terughoudendheid waar het gaat om de adviesrol. Eén van de deskundigen uit de woningbouwsector formuleert het vrij strikt. Er zijn drie rollen te onderscheiden: de werkge-
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versrol, de rol als toezichthouder (de conformancerol) en de rol als sparringpartner.
Deze toezichthouder benoemt expliciet dat de opstelling als adviseur riskant is, omdat
het al naar besluitvorming neigt. De toezichthouder kan wel signalen afgeven door
duidelijk aan te geven waar grenzen liggen en welke besluiten niet op instemming
kunnen rekenen. Uiteindelijk dienen besluiten immers wel ter goedkeuring te worden
voorgelegd aan het toezichthoudend orgaan (het bestuur besluit immers, de toezichthouder stemt in).
De rol van de toezichthouder kan daarom beter geformuleerd worden als ‘klankbord’
of ‘sparringpartner’ dan als adviseur van de bestuurder. Dit is een dunne scheidslijn
waarover, zoals gesteld, de meningen nogal verschillen. Veel is afhankelijk van de
kwaliteit van het bestuur en de interne organisatie. De toezichthouders moeten hier op
in kunnen spelen en hun rol als klankbord daarop af kunnen stemmen. Soms kan een
dwingend advies naar de bestuurder noodzakelijk zijn. Dit betreft dan wel een advies
over het gewenste proces en niet zozeer over het gewenste besluit. Bijvoorbeeld een
aanwijzing om nader onderzoek te doen of extra expertise in te schakelen op die domeinen die niet direct tot de competenties van de bestuurder horen. Advies over besluitvorming valt idealiter echter buiten de rol van de toezichthouder.
Specifiek voor de werkgeversrol, wordt meermalen gewezen op de rol van de voorzitter. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan zorgt er voor dat verwachtingen
goed afgestemd worden, dat er goede gesprekken met de bestuurder plaatsvinden en
dat het beoordelen van de bestuurder op een goede manier, bij voorkeur gebaseerd op
een helder profiel, plaatsvindt.
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Tabel 3.3

Taken van het intern toezicht

Taak
Periodieke zelfevaluatie
Zorg dragen voor onafhankelijke
werving van nieuwe leden
Opstellen van een jaarplanning van
het toezichthoudend orgaan
Voeren van functioneringsgesprekken met de afzonderlijke leden
Het toetsen van beleidsvoorstellen
aan het strategisch plan van het
schoolbestuur
Opstellen van een toezichtsplan
Zorg dragen voor onafhankelijke
informatievergaring
Alert zijn op belangenverstrengeling
Zorg dragen voor eigen deskundigheidsbevordering
Het hebben van diversiteitsbeleid
voor het toezichthoudend orgaan
Instellen van commissies

zeer belangrijk
45%

belangrijk
55%

36%

55%

9%

0%

36%

45%

18%

0%

36%

36%

9%

18%

36%
27%

55%
55%

9%
18%

0%
0%

27%
27%

55%
55%

18%
18%

0%
0%

9%

73%

18%

0%

9%
0%

55%
27%

27%
45%

9%
27%

neutraal onbelangrijk
0%
0%

Het merendeel van de omschreven taken wordt door de respondenten zeer belangrijk
of belangrijk gevonden. Taken die het belangrijkst worden gevonden zijn voor deels te
benoemen als de zorg voor de eigen ‘hygiëne’. Men vindt periodieke zelfevaluatie,
onafhankelijke werving, het opstellen van een jaarplan, alert zijn op belangenverstrengeling en deskundigheidsbevordering belangrijke taken van het toezichthoudend orgaan. Daarnaast hebben taken die belangrijk worden gevonden te maken met het doel
van het toezicht. Hieronder vallen het toetsen van beleidsvoorstellen, het opstellen van
een toezichtsplan en informatievergaring.
Het instellen van commissies en het hebben van diversiteitsbeleid worden de minst
belangrijke taken gevonden, over het voeren van functioneringsgesprekken met afzonderlijke leden zijn de meningen verdeeld.
Of de toezichthoudende organen deze taken ook feitelijk uitvoeren, weten we (deels)
uit onderzoek van Blokdijk en Goodijk (2012). In het primair onderwijs evalueert
tweederde van de toezichthoudende organen het eigen functioneren, in het voortgezet
onderwijs gebeurt dat bij driekwart van de gevallen. Ongeveer de helft van de toezichthoudende organen werkt op basis van een visie, een kader of van tevoren vastgestelde ijkpunten.
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Hoewel ook deskundigheidsbevordering van belang wordt gevonden, geeft ongeveer
de helft van de toezichthouders in het onderzoek van Blokdijk en Goodijk aan geen
activiteiten op dit punt te ondernemen.
Bij de informatievergaring blijken de toezichthouders regelmatig te rade te gaan bij het
bovenschools management, een externe accountant en de medezeggenschap.
De opsomming van taken en verantwoordelijkheden geven nog geen beeld van ‘goed’
toezicht of van de daadwerkelijke verhouding tussen toezicht en bestuur (Minderman,
2012). In de volgende paragrafen gaan we juist op deze onderwerpen in door naar de
positionering en invulling van het intern toezicht te kijken.
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3.4

De positionering en invulling van het intern toezicht

Zoals uit de literatuurstudie blijkt, betreft de vraag naar de positionering en invulling
van het intern toezicht een aantal dilemma’s. Het gaat dan om de interne versus de externe oriëntatie, een proactieve of reactieve opstelling, betrokkenheid tegenover distantie, specialistische kennis of all-round expertise, heterogeniteit versus homogeniteit en
informele informatievergaring of formele informatievergaring.
Aan de respondenten is gevraagd om zich uit te spreken over deze dilemma’s door op
een balk aan te geven waar het toezichthoudend orgaan gepositioneerd zou moeten
worden. Daarnaast is in een open vraag gevraagd of zij hier aanvullingen op hadden.
Tabel 3.4

De positionering van het intern toezicht

Focus op product/dienstkwaliteit, financiën en
management (intern gericht)
Controle op basis van aangeleverde of zelf verzamelde
informatie (reactief)
Sterk betrokken bij bestuur
Individuele specialistische
kennis en specifieke aandachtsgebieden per lid
Diversiteit in opvattingen onder leden(heterogeniteit)
Op informele wijze informatie
verkrijgen via belanghebbenden/stakeholders

Positionering van het intern toezicht
2
3 4 1

2

1

1

2

4

1

1
2

2
2

1
3

2
4

1

2

2

3

3

1

1

1

1

1

1

4

3

2

Focus op strategisch beleid en relaties met belanghebbenden (extern
gericht)
Richting geven aan bestuur, meedenken over
koers (proactief)
Afstandelijke tegenkracht
Leden met all-round expertise, integraal toezicht
Eensgezindheid in opvattingen onder leden (homogeniteit)
Op formele wijze informatie verkrijgen via bestuurder

Zowel uit de resultaten die in bovenstaande tabel zijn gepresenteerd als in de toelichting door de respondenten, blijkt dat het bij deze dilemma’s vooral over balanceren
gaat. Eén respondent stelt dat ‘de ideale positionering van het toezichthoudend orgaan
afhankelijk is van de kwaliteit en professionaliteit van de bestuurder, de begroting en
strategie van de organisatie en de grootte van de organisatie’. Een ander formuleert dit
als volgt: ‘de feitelijke positie waarin de onderwijsinstelling verkeert en de mate waarin het intern toezicht al vorm heeft gekregen kunnen sterk bepalend zijn voor het leggen van de accenten. Bij een school in financiële of kwalitatieve problemen zal de focus sterker intern liggen. Verlopen de primaire processen met een grote mate van vanzelfsprekendheid goed, dan kan de focus sterker extern worden gelegd’.
Hoewel het belang van balans wordt benadrukt, zien we wel lichte voorkeuren voor de
positie van het intern toezicht bij de voorkomende dilemma’s. Er is voorkeur voor
proactief meedenken, individuele specialistische kennis, heterogeniteit en een formele
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wijze van informatieverzameling. Bij de focus van het bestuur (intern versus extern)
en de betrokkenheid (betrokken versus afstandelijk) zijn de meningen verdeeld en
komt er geen voorkeur naar voren. Het dilemma van afstand en betrokkenheid wordt
overigens door een van de respondenten wel als het belangrijkste dilemma benoemd.
Dat komt ook uit verschillende interviews naar voren. Bij falend leiderschap noemt
één van de respondenten dat de toezichthouders die inhoudelijk betrokken zijn en zich
sterk verbonden voelen met de missie van de organisatie uiteindelijk stand houden en
onafhankelijkheid waarborgen. Dit type toezichthouders maken en voelen zich feitelijk
verantwoordelijk voor de organisatie. En dat is cruciaal. Een ander verwoordt dit door
te benadrukken dat, hoewel de rollen van toezichthouders en bestuurders verschillend
zijn, er wel een nadrukkelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid is.
Omgaan met dilemma’s: casuïstiek
Met een aantal toezichthouders zijn concrete cases besproken waarin incidenten door
zijn genomen met steeds de vraag ‘wat een goede rol van het toezichthoudend orgaan
was geweest’. Het betreffen cases die gaan over wanbestuur, strategievorming en financiële zorgen door krimp en risico’s bij investeringen.
Dat het bij de genoemde dilemma’s steeds gaat om de balans komt ook terug bij het
bespreken van de incidenten. In het feitelijke handelen van de toezichthouders gaat het
in eerste instantie om het stellen van de goede vragen. Een eerste interventie bij vervelende voorvallen is om tot goede informatie te komen en om met elkaar een gedeelde
interpretatie van het voorval te ontwikkelen. Het toezichthoudend orgaan vraagt om
verklaringen en als de verklaring boven tafel komt, om concrete verbetervoorstellen.
Aan de bestuurder is het om het toezichthoudend orgaan te overtuigen. De toezichthouder kan zich echter onthouden van goedkeuring van bijvoorbeeld een begroting.
Er kan vanzelfsprekend spraken zijn van informatieasymmetrie. De bestuurder is beter
geïnformeerd over de gang van zaken dan de toezichthouders. In één van de scholen
die we hebben gesproken wordt de bestuurder bewust gecontracteerd op dit punt: de
bestuurder tekent voor adequate informatievoorziening.
Zeker in precaire situaties kan de toezichthouder zoeken naar een klankbord en bijvoorbeeld in gesprek gaan met de medezeggenschap. Bij twijfel over de integriteit van
de bestuurder kan en mag volgens de respondenten transparantie naar de achtergrond
verschuiven.
Het toezichthoudend orgaan moet tijdig, volledig en juist worden geïnformeerd. Eén
van de toezichthouders die in meerdere sectoren actief is, noemt het schenden van het
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vertrouwen hierin het ergste dat voor kan komen. Niet alles en iedereen kan immers
gecontroleerd worden, vertrouwen is essentieel.
De positionering van het toezicht is dus zeer afhankelijk van de kwaliteit van de organisatie: als de ‘binnenkant’ op orde is, betekent dat een andere rol. Daar zit in het onderwijs vaak wel een knelpunt. Er zijn volgens de respondenten vaak onvoldoende
middelen voor goede managementondersteuning en de control-functie is niet altijd
even sterk ontwikkeld. Daardoor kan het toezichthoudend orgaan niet altijd de gewenste afstand tot de organisatie houden, maar is het gedwongen om er dicht op te zitten en via meerdere kanalen actief informatie te verwerven. Het is daarom van belang
dat het toezicht zichtbaar is in de organisatie. Bijvoorbeeld in contacten met leraren en
ouders.
Een derde element dat uit de bespreking van de cases naar voren komt gaat over de
competenties van de bestuurder. Voor sommige situaties geldt dat de bestuurder onvoldoende voor is toegerust op financieel gebied, of dat er in de organisatie geen adequate ondersteuning beschikbaar is. Het toezichthoudend orgaan moet dat tijdig signaleren en kan er in overleg met de bestuurder zorg voor dragen dat de gewenste competenties wel ingezet kunnen worden. Zeker in tijden dat de financiële kaders knellend
worden, worden vaak besluiten gevraagd waarin complexe afwegingen gemaakt moeten worden die direct de kwaliteit van het onderwijs raken. Daar moet de bestuurder
zich in gesteund voelen door het toezichthoudend orgaan, zo vinden de geïnterviewde
toezichthouders. Om deze te kunnen bieden, moet er in het toezicht een breed scala
aan competenties beschikbaar zijn, zodat er geen blinde vlekken ontstaan.
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Beginselen van goed toezicht
Bij de positionering van het toezicht kunnen we ons de normatieve vraag stellen wat
‘goed’ toezicht is. De literatuur geeft aan dat er een aantal beginselen zijn waar toezicht aan zou moeten voldoen. Ook voor deze beginselen is de respondenten gevraagd
punten toe te kennen om het belang ervan aan te geven.
Tabel 3.4

Beginselen van goed intern toezicht

Beginsel
Integriteit: bewaken van de continue adequate en zorgvuldige invulling van de maatschappelijke opdracht van de organisatie, in lijn met verantwoordelijkheden en geldende
regels
Onafhankelijkheid: ondanks betrokkenheid bij de organisatie en haar doelstelling moeten
toezichthouders zo onafhankelijk mogelijk behandelen
Transparantie: wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend is kenbaar, duidelijk en voorspelbaar; instrumenten van toezicht liggen vast, net als de manier waarop ze worden benut; verbod op willekeur
Zorgvuldigheid: steeds met belangen van alle betrokkenen rekening houden en helder en
accuraat communiceren; goede bewaking van proces en procedures
Vaste systematiek: resultaten van toezichtsinstrumenten zijn vergelijkbaar; door periodiek dezelfde kengetallen te meten en te analyseren ontstaat een beeld in de tijd; de systematiek van het toezicht bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van toezicht
Anders
Totaal

Punten
24
21
20
17
14
5
100

De punten die door de respondenten zijn toegekend zijn redelijk verdeeld over de vijf
genoemde beginselen. Het belangrijkst zijn gedragskenmerken als integriteit, gevolgd
door onafhankelijkheid, transparantie en zorgvuldigheid. Het minst van belang is het
hanteren van een vaste systematiek. Door de respondenten toegevoegde beginselen
van goed intern toezicht zijn leiderschap en inzet.
Deze beginselen zijn in de praktijk soms lastig in te vullen. Zeker bij misstanden komt
vaak aan het licht dat de onafhankelijkheid in het geding is en dat toezichthouders niet
kritisch genoeg naar zichzelf kijken. Het lastige aspect hieraan is dat het toezichthoudend orgaan uiteindelijk de bestuurder kritisch moet volgen, terwijl ze deze vaak zelf
hebben aangesteld en uiteindelijk ook beoordelen. Het werken met een beoordelingskader kan ondersteunend zijn en goede procedures om tot beoordeling te komen bevorderen transparantie en onafhankelijkheid.
Uit de interviews met toezichthouders uit andere maatschappelijke sectoren wordt gewezen op het belang van roulatie. Het kan en mag niet zo zijn dat toezichthouders te
lang op eenzelfde stoel blijven zitten. Vooral in de sector van de woningbouwcoöperaties kwam het voor dat toezichthouders door fusies van de oorspronkelijke organisaties
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25 jaar bleven zitten en dat de werving gebeurt of gebeurde door vooral in het eigen
netwerk te kijken. Dan komen onafhankelijkheid en transparantie mogelijk in het geding.

3.5

De vormgeving van intern toezicht: domeinen en competenties

In de voorgaande paragrafen is beschreven wat het toezicht behelst. Er is zowel gekeken naar doelen als naar rollen en taken en keuzes die gemaakt kunnen worden ten
aanzien van de opstelling en positionering van het toezicht. In deze paragraaf gaan we
in op de vraag hoe het toezicht vormgegeven zou kunnen worden. We gaan daarbij in
op de technische aspecten van het toezicht, het toezicht op de kwaliteit van het bestuur
en processen en gedrag. Daarnaast gaan we in op competenties waar de toezichthouders over moeten beschikken en competenties die in het toezichthoudend orgaan vertegenwoordigd zouden moeten zijn.
3.5.1 Domeinen van intern toezicht
Bij de domeinen van toezicht is de respondenten een beschrijving voorgelegd van de
aspecten die van belang kunnen zijn bij de vormgeving. De respondenten konden aangeven of ze het eens zijn met de gepresenteerde beschrijving, of ze toevoegingen hebben of dat ze zich niet in de beschrijving kunnen vinden. In de laatste twee gevallen is
om een toelichting gevraagd. Onderstaand beschrijven we per domein de resultaten.
De technische aspecten van intern toezicht
Bij de vormgeving van de technische aspecten van het intern toezicht, is de volgende
beschrijving gegeven:
Het toezichthoudend orgaan beschrijft de technische aspecten van het toezicht:

Opstellen van een eigen toezichtskader

Beschrijven van de werkwijze intern toezicht

Beschrijven van de wijze waarop kandidaten worden geworven en geselecteerd (profiel, coöptatie, vertegenwoordiging door stakeholders)

Beschrijven van de wijze waarop intern toezicht zich verantwoord

Beschrijven van de wijze waarop deskundigheidsbevordering plaatsvindt

Beschrijven van de procedure bij het instellen van een commissie

Alle respondenten kunnen zich vinden in bovenstaande beschrijving. Eén respondent
heeft toegevoegd dat het toezichthoudend orgaan beschrijft op welke manier belangenverstrengeling wordt voorkomen en integriteit wordt bevorderd.
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Toezicht op de kwaliteit van het bestuur
Bij de vormgeving van het toezicht op de kwaliteit van het bestuur, is de volgende beschrijving gegeven:
Het toezichthoudend orgaan let op de volgende aspecten bij de beoordeling van de kwaliteit van het
bestuur:

Beoordelen of de school bij de bestuurder in veilige handen is

Beoordelen van de financiële gezondheid van de school

Beoordelen of de bestuurder over strategisch inzicht beschikt

Beoordelen of de onderwijskwaliteit goed is

Beoordelen of de bestuurder strategische inzichten goed doorvertaald naar de uitvoering

Beoordelen of de identiteit voldoende geborgd is

Hoewel ook bij deze beschrijving alle respondenten aangeven dat ze zich er in kunnen
vinden, zijn er meerdere aanvullingen gegeven. De eerste suggestie is om alle aspecten
in samenhang te beoordelen en het toezicht niet te richten op afzonderlijke onderdelen.
Naast deze suggestie zijn er drie inhoudelijke toevoegingen:

Het bestuursmodel beoordelen en beoordelen of de samenstelling en omvang van
het bestuur passend is.

Beoordelen of de bestuurder de (g)mr op de juiste manier bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering betrekt.

Beoordelen of de bestuurder voldoende draagvlak in de organisatie heeft.
De vormgeving van het proces en gedrag van toezicht houden
Een derde domein van toezicht dat we onderscheiden is ‘processen en gedrag’. Het
gaat hierbij om de vormgeving van de relatie tussen het toezichthoudend orgaan en de
bestuurder. De volgende omschrijving is gegeven:
Bij de invulling van het toezicht zijn de volgende proces- en gedragsaspecten van belang:

Verwachtingen afstemmen over voorstellen van de bestuurder

Laten overtuigen door de bestuurder

Toetsen welke risico’s er aan voorstellen van de bestuurder kleven

Stellen van de juiste vragen

Onafhankelijk door derden laten informeren over alle hoofdprocessen van de organisatie

De bestuurder aanspreken op het tijdig informeren van het toezichthoudend orgaan over voorgenomen besluiten

De bestuurder informeren over de wijze waarop het toezichthoudend orgaan tot oordeelsvorming
komt

De bestuurder informeren over de wijze waarop het toezichthoudend orgaan zich laat informeren

Voorkomen van belangenverstrengeling

Proactief adviseren van de bestuurder

Ook voor bovenstaande beschrijving geldt dat deze volgens de respondenten adequaat
is. Eén respondent geeft daarbij wel aan dat niet alle elementen even zwaar wegen.
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Vooral bij informatievergaring wijst deze respondent er op dat externe informatiebronnen in feite niet nodig zouden moeten zijn en dat dit geen zelfstandige controlefunctie moet gaan krijgen ten opzichte van de informatievoorziening door de bestuurder. Een andere respondent wijst op het belang van vroegtijdig signaleren van risico’s
(early warning).
Van belang is in ieder geval om het toezichthouders schap breed op te vatten. Men
wijst op het risico om een te eenzijdig financieel perspectief te hanteren.
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3.5.2 Competenties van de toezichthouder
Tot slot van deze paragraaf gaan we in op de gewenste competenties van de toezichthouder. Daarbij maken we onderscheid tussen competenties die in het toezichthoudend
orgaan vertegenwoordigd moeten zijn, competenties waar de voorzitter specifiek over
zou moeten bezitten en competenties waar elke toezichthouder over zou moeten beschikken.
Tabel 3.5

Competenties in het toezichthoudend orgaan

Goede vragen stellen
Informatie interpreteren
Beleidsvoorstellen kunnen
beoordelen
Het functioneren van de
organisatie breed kunnen
beoordelen
Kennis hebben van de
context van de organisatie
Inzicht hebben in diverse
belangen in de organisatie
Kritische dialoog voeren
Affiniteit hebben met
identeitsaspecten
Kennis hebben van kwaliteitsbeleid
Kennis hebben van HRM
Kennis hebben van onderwijskundig beleid
Kennis hebben van financiën
Kennis hebben van weten regelgeving
Juridische kennis hebben
Productieve relaties met
stakeholders onderhouden
Kennis hebben van huisvesting

Alle toezichthouders
100%
91%

Moet vertegenwoordigd zijn
0%
9%

Specifiek
voor de
voorzitter
0%
0%

Geen belangrijke competentie
0%
0%

91%

9%

0%

0%

91%

0%

9%

0%

91%

0%

9%

0%

82%
73%

9%
9%

9%
18%

0%
0%

73%

18%

0%

9%

18%
0%

82%
100%

0%
0%

0%
0%

0%

100%

0%

0%

0%

100%

0%

0%

0%
0%

82%
82%

9%
0%

9%
18%

0%

64%

36%

0%

0%

91%

0%

9%

Vrijwel alle competenties worden door de respondenten van belang gevonden voor het
toezichthoudend orgaan. Daarbij zien we dat competenties die te maken hebben met
het gedrag en het proces van toezicht houden voor alle toezichthouders van belang
worden gevonden. Dat betreft het stellen van goede vragen, het kunnen beoordelen
van beleidsvoorstellen, het kunnen beoordelen van het functioneren van de organisatie
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en dat vanuit kennis van de context van de organisatie kunnen doen, het voeren van
kritische dialoog en inzicht hebben in diverse belangen die in de organisatie kunnen
spelen.
Vooral de kennisaspecten moeten wel in het toezichthoudend orgaan vertegenwoordigd zijn, maar daarvoor geldt dat niet alle toezichthouders daarover moeten beschikbaar.
Er zijn geen competenties die uitsluitend van de voorzitter worden gevraagd. Dat
neemt vanzelfsprekend niet weg dat de voorzitter wel een specifieke positie heeft in
het toezicht houdend orgaan. Uit de interviews komt dit steeds naar voren. De voorzitter moet in staat zijn om de verwachtingen met de bestuurder goed af te stemmen en
het proces aan te sturen. Daarnaast bevordert de voorzitter diversiteit in de vergadering. Dat wil zeggen dat de voorzitter ruimte laat om alle perspectieven aan bod te laten komen en dat de voorzitter zorgt voor een klimaat waarin men het gevoel heeft dat
alles gezegd kan en mag worden.
Onderzoek van Blokdijk en Goodijk (2012) laat zien over welke competenties leden
van het intern toezicht beschikken. De belangrijkste zijn:

Onderwijskundige expertise;

Financiële kennis;

Algemeen bestuurlijke kennis;

Juridische kennis en

Kennis van HRM/P&O/arbeidsrecht.
Zowel de interviews met toezichthouders uit andere sectoren als de interviews met
velddeskundigen en experts wijzen uit dat het onderwijs de tijd gegund moet worden
om met de nieuwe vormgeving van het toezicht aan de slag te gaan. Rolvastheid en
rolduidelijkheid blijken steeds terugkerende factoren die van belang zijn. Vanuit de
woningsector wordt gewezen op het belang van een sterke vereniging waarin toezichthouders vertegenwoordigd zijn. Er is aandacht nodig voor een goed cursusaanbod,
wederzijds leren van toezichthouders en kwaliteitsborging. Een code is stap één, een
goede invulling daaraan geven is een zeer belangrijke stap twee.
Er wordt gewezen op de indruk dat toezichthouders vaak te gemakkelijk over hun
functie nadenken. Er wordt nauwelijks expliciet gesproken over de taakopvatting en
over scholing om deze taak naar behoren uit te voeren. Dat is een belangrijke valkuil
in sectoren waar het toezichthouderschap nog relatief in ontwikkeling is. Toezichthou-
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ders moeten elkaar daar onderling scherp op aan durven spreken. De rol van de voorzitter is hierbij cruciaal.
Daarnaast wordt vanuit de andere sectoren geadviseerd om de competentie-eisen als
(startend) toezichthoudend orgaan goed langs te lopen en bewust te streven naar een
goede vertegenwoordiging en ontwikkeling van deze competenties.
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4

Conclusie en discussie

4.1

Conclusie

Schoolbesturen opereren in een complex maatschappelijk speelveld. Tegelijkertijd
blijkt dat bij veel incidenten en missstanden het bestuur en het intern toezicht onvoldoende in staat bleken deze te voorkomen. Gelet op de recente invoering van de
scheiding tussen bestuur en intern toezicht en de noodzaak voor de toezichthouder om
toezicht te houden op de besturing van de complexe schoolorganisaties van vandaag
de dag en daar verschillende belangen bij in ogenschouw te nemen, gaat dit onderzoek
over de vraag wat een goede invulling van intern toezicht is. Het onderzoek is verkennend van aard en aanvullend op bestaand onderzoek naar de manier waarop het toezicht op dit moment in de praktijk vorm krijgt. Bijvoorbeeld onderzoek van Minderman (2012) en Blokdijk en Goodijk (2012).
De doelstelling van intern toezicht is het houden van toezicht op het bestuur van de
organisatie. Daarnaast is het toezichthoudend orgaan werkgever van de bestuurder.
Deze doelstelling is in dit onderzoek verder geconcretiseerd. Het intern toezicht betreft
het krijgen van zicht op de resultaten en opbrengsten van de schoolorganisatie en de
controle op de aanwezigheid en correctheid van informatie. Een belangrijk aspect
daarbij is legitimiteit: worden gestelde doelen op een verantwoorde wijze gerealiseerd?
Er lijken bij de doelstelling van het intern toezicht vier dimensies te onderscheiden:

Heeft de bestuurder de organisatie in control? Is de school financieel gezond?

Beschikt de bestuurder over strategisch inzicht? Is de bestuurder in staat om de
toekomst van het onderwijsaanbod veilig te stellen?

Wordt het aanbod zo vormgegeven dat de belanghebbenden tevreden zijn?

Is de bestuurder in staat de strategische koers te vertalen naar de uitvoeringspraktijk?
Deze dimensies zijn in de literatuur vertaald naar rollen en taken van het intern toezicht. De belangrijkste rol is volgens de respondenten de controlerende en beoordelende rol (de conformancerol) en de adviesrol (performancerol). Toezichthouders in het
onderwijs zitten midden in een leerproces. Belangrijk is rolvastheid, duidelijkheid over
de invulling van het toezicht en betrokkenheid en professionaliteit van de toezichthouder.
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Belangrijke taken zijn divers; het houden van toezicht is breed. Belangrijk is de zorg
voor de eigen ‘hygiëne’ en het inrichten van een goed werkproces, waaronder het opstellen van een plan en het toetsen van beleidsvoorstellen.
Over de positionering van het toezicht zijn de meningen verdeeld. Er lijkt niet één
keuze tussen de vijf onderscheiden dilemma’s de beste te zijn en word afhankelijk
verondersteld van de feitelijke positie waarin de onderwijsinstelling verkeert en de mate waarin het intern toezicht al vorm heeft gekregen. Het is wel van belang de beginselen van toezicht scherp in het oog te houden, waarbij volgens de respondenten integriteit, onafhankelijkheid en transparanties de belangrijkste zijn.
De gewenste vormgeving van het intern toezicht is in beeld gebracht door beschrijvingen van drie domeinen aan de respondenten voor te leggen. De respondenten kunnen
zich vinden de voorgelegde beschrijvingen. De beschrijvingen kunnen toezichthouders
daarom goed benutten om het intern toezicht concreet vorm te geven. Daarbij gaat het
om de inrichting van de technische kant van het toezicht, aspecten die van belang zijn
bij het beoordelen van de kwaliteit van het bestuur en feitelijk gedrag en processen
voor het toezicht.
Om de taken en rollen goed in te vullen, is tot slot gevraagd naar belangrijke competenties. Hieruit komt naar voren dat competenties die nodig zijn om het gewenste gedrag te vertonen en het proces van toezicht goed in te vullen voor alle toezichthouders
van belang zijn. Kennis is vanzelfsprekend eveneens van belang, maar deze kan verspreid aanwezig zijn bij de verschillende toezichthouders.
Bij de invulling van het toezichthouderschap zijn vertrouwen, dialoog en het scheppen
van duidelijke verwachtingen cruciaal. De voorzitter van het toezichthoudend orgaan
heeft hier, in een directe relatie tot de bestuurder, een belangrijke rol in. De voorzitter
moet daarom specifiek over de competenties beschikken om dit proces goed vorm te
geven. Het is immers, zo blijkt uit het onderzoek, steeds zoeken naar een balans en de
gewenste positionering van het toezicht is niet eenduidig vast te stellen maar afhankelijk van het bestuurlijke vermogen van de bestuurder en de kwaliteit van de interne organisatie. Vooral de voorzitter moet de sensitiviteit hebben om hier op een adequate
manier mee om te gaan.
Hoewel het onderzoek verkennend van aard is, komt uit het onderzoek naar voren dat
de, op basis van de literatuur omschreven doelen, taken en rollen en de vormgeving
van het toezicht door de toezichthoudende organen goed benut kunnen worden om
concreet invulling te geven aan het toezicht. Daarbij is het van belang om een bij de
organisatie passende positie te kiezen, waarbij steeds de afweging is tussen een proac-
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tieve en reactieve opstelling, een interne oriëntatie dan wel externe oriëntatie, betrokkenheid versus distantie en informele tegenover formele informatievergaring.

4.2

Discussie

Vreemde ogen dwingen. Dat geldt ook voor de toezichthoudende organen. De ‘werkhygiëne’ behoeft de nodige aandacht. Dat betekent dat met de afzonderlijke toezichthouders functioneringsgesprekken gevoerd zouden moeten worden en dat er periodiek
een (externe) evaluatie dient plaats te vinden. Bij deze evaluatie kan ingezoomd worden op de manier waarop het toezicht wordt ingevuld, met specifieke aandacht voor de
positie die het toezichthoudend orgaan inneemt ten aanzien van de hierboven geschetste aspecten en de competenties van de toezichthouders. Is deze positie inderdaad passend bij de schoolorganisatie? En zijn de benodigde competenties aanwezig? Zeker
gezien de conclusie dat er geen eenduidige conclusie is te trekken ten aanzien van de
manier waarop het toezicht ingevuld zou moeten worden is deze evaluatie van groot
belang. Vooral voor wat betreft de adviesrol van het toezichthoudend orgaan. Over deze rol zijn de meningen verdeeld. Voor sommige respondenten is het beter van een rol
als ‘klankbord’ of ‘sparringpartner’ te spreken omdat advies al naar besluitvorming
neigt.
Naast de ‘werkhygiëne’ is het investeren in deskundigheidsbevordering van de toezichthouders op zijn plaats. Het houden van toezicht is geen gemakkelijke taak en
brengt veel verantwoordelijkheden met zich mee. De in dit rapport geschetste domeinen van toezicht en gewenste competenties kunnen ondersteunen om de professionalisering van het toezicht door middel van scholing te vergroten.
Tot slot wijzen we op het belang om het toezichthouderschap breed op te vatten. Er is
een risico dat het teveel gericht wordt op de financiële aspecten van de onderwijsinstelling, omdat daar de grootste onzekerheid zit en de interne controlfunctie vaak onvoldoende is ontwikkeld.
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Professioneel intern toezicht in het primair
en voortgezet onderwijs
In dit onderzoek staat de vraag centraal wat een goede invulling van het
intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs is. De professionaliteit van intern toezicht in het primair en voortgezet onderwijs kan
op een steeds grotere belangstelling rekenen. Hoewel het onderwijs
hierin niet uniek is, kunnen we wel concluderen dat deze belangstelling
van recentere datum is dan in andere publieke sectoren het geval is.
Keuzes die bij de invulling van het toezicht gemaakt moeten worden
gaan over de reikwijdte van het toezicht, de positionering van het
toezicht en de professionaliteit van het toezicht.
Om antwoord te geven op de vraag naar de goede invulling van het
intern toezicht gaat het onderzoek in op de doelen van intern toezicht,
rollen en taken van het intern toezicht, de positionering, de invulling
en de domeinen van het toezicht en de competenties van toezichthouders.
Hoewel het onderzoek verkennend van aard is, komt uit het onderzoek naar voren dat de, op basis van de literatuur omschreven doelen,
taken en rollen en de vormgeving van het toezicht door de toezichthoudende organen goed benut kunnen worden om concreet invulling
te geven aan het toezicht. Daarbij is het van belang om een bij de organisatie passende positie te kiezen, waarbij steeds de afweging is tussen
een proactieve en reactieve opstelling, een interne oriëntatie dan wel
externe oriëntatie, betrokkenheid versus distantie en informele tegenover formele informatievergaring.

