Monitor Goed bestuur primair
onderwijs 2015

Margot Oomens
Frank Scholten

Inhoudsopgave
Samenvatting ....................................................................................................................................... 5
1

Inleiding ........................................................................................................................................ 8

2

Bestuursmodel en code Goed bestuur ......................................................................................... 10
2.1 Bestuursmodel .......................................................................................................................... 10
2.2 Code Goed bestuur .................................................................................................................... 11

3

Bestuurlijke opgave ..................................................................................................................... 13
3.1 Maatschappelijke vraagstukken ................................................................................................ 13
3.2 Stakeholders .............................................................................................................................. 14

4

Bestuurlijke taak.......................................................................................................................... 16
4.1 Bestuurlijke taken ...................................................................................................................... 16
4.2 Vraagstukken ............................................................................................................................. 17
4.3 Ontwikkelingsfase ..................................................................................................................... 18
4.4 Instrumenten om zicht te houden op onderwijskwaliteit ......................................................... 18

5

Bestuurlijk vermogen en professionaliteit ................................................................................... 20
5.1 Stand van zaken professionaliseringsagenda ............................................................................ 20
5.2 Thema’s professionalisering ...................................................................................................... 21
5.3 Activiteiten professionalisering ................................................................................................. 22

6

Bestuurlijke rol in relatie tot intern toezicht ................................................................................ 23
6.1 Rollen intern toezichtorgaan ..................................................................................................... 23
6.2 Invulling rollen intern toezichtorgaan ....................................................................................... 24

7

Interne verantwoording en externe dialoog ................................................................................. 26
7.1 Vraagstukken interne verantwoording...................................................................................... 26
7.2 Jaarverslag ................................................................................................................................. 27
7.3 Onderwerpen in de dialoog met belanghebbenden ................................................................. 27
7.4 Constructieve input/tegenspraak .............................................................................................. 28
7.5 Contact met gemeente .............................................................................................................. 29

Monitor Goed bestuur primair onderwijs

5

Samenvatting
Goed bestuur is voor de PO-Raad al jaren een belangrijk thema. Mede gesterkt door het advies van de
commissie Meurs1 ziet de PO-Raad voor zichzelf een heldere opdracht in de verdere professionalisering
van schoolbesturen. De inrichting van een onafhankelijke monitorcommissie Goed bestuur is daar ook
een uitvloeisel van. Deze commissie heeft de opdracht om op sectorniveau te monitoren hoe het gaat
met ‘de governance’ en de professionalisering van het bestuur en om op basis daarvan advies uit te
brengen. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de commissie een vragenlijst ontwikkeld voor alle
schoolbesturen in het primair onderwijs.
Werkwijze
De vragenlijst is verstuurd naar 1.078 schoolbesturen voor primair onderwijs. 483 besturen hebben de
vragenlijst ingevuld. De respons bedraagt daarmee 44 procent. In de responsgroep zijn kleine besturen
(éénpitters en besturen met twee tot en met vier scholen) ondervertegenwoordigd en grote(re)
schoolbesturen (vijf of meer scholen) oververtegenwoordigd. Bij de analyses hebben we hiervoor
gecorrigeerd door middel van weging. De uitkomsten van de analyses gelden daardoor voor de totale
populatie van schoolbesturen voor primair onderwijs. Voor de kenmerken gemeentegrootte,
denominatie en onderwijstype komt de verdeling van de besturen in de responsgroep goed overeen
met die in de populatie. Voor deze kenmerken is de responsgroep van besturen dus representatief voor
de gehele populatie van schoolbesturen in het primair onderwijs.
Met behulp van de vragenlijst zijn de besturen bevraagd over zes thema’s:
§
bestuursmodel en code Goed bestuur;
§
bestuurlijke opgave;
§
bestuurlijke taak;
§
bestuurlijk vermogen en professionaliteit;
§
bestuurlijke rol in relatie tot intern toezicht;
§
interne verantwoording en externe dialoog.
We presenteren hier de samenvattende conclusies. Voor eventuele verschillen tussen schoolbesturen
met verschillende achtergrondkenmerken verwijzen wij u naar de rapportage zelf.
Bijna alle besturen hebben intern toezicht
Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen verschillende rechtsvormen hebben. De meest
voorkomende rechtsvorm is de stichting: 69 procent van besturen heeft deze rechtsvorm. 30 procent
van de besturen heeft de vereniging als rechtsvorm. Besturen waarbij de gemeente het bevoegd gezag
is komen nauwelijks voor (1%).
Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij zorg dragen voor een scheiding tussen de functies van
bestuur en intern toezicht. Bij de stichtingsbesturen heeft een meerderheid het volgende
bestuursmodel: een raad van toezicht die toezicht houdt en een college van bestuur dat bestuurt. Bij de
verenigingsbesturen is er geen bestuursmodel dat duidelijk de voorkeur heeft. In 2015 heeft in totaal
twee procent van de besturen geen intern toezicht. In 2011 bedroeg dat percentage nog zeven procent.

1

Commissie Meurs (2013). Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. Utrecht: PO-Raad.
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90 procent van besturen gebruikt een code Goed bestuur
Een zeer ruime meerderheid van de besturen (90%) gebruikt een code Goed bestuur. Bij 82 procent van
de besturen betreft dit de code van de PO-Raad, twee procent gebruikt deze code in aangepaste vorm
en zeven procent gebruikt een andere code. De overige tien procent van de besturen hanteert (nog)
geen code.
Passend onderwijs belangrijkste maatschappelijke vraagstuk voor bestuurlijke opgave
Het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk voor de besturen is Passend onderwijs. Bij 73 procent van
de besturen bepaalt dit mede de bestuurlijke opgave voor de komende vijf jaar. De vier andere
maatschappelijke vraagstukken uit de top vijf zijn: krimp van het leerlingaantal, opzetten brede scholen
of integrale kindcentra, personalisering van het onderwijs met behulp van ict en een verregaande
samenwerking of fusie met een andere school/organisatie. Het percentage besturen dat deze
vraagstukken aangeeft ligt tussen de 43 en 25 procent.
Besturen betrekken stakeholders bij het formuleren van hun bestuurlijke opgave
De schoolleiders en de medezeggenschapsraad worden door bijna alle besturen betrokken bij het
formuleren van de bestuurlijke opgave. Een ruime meerderheid van de besturen betrekt de intern
toezichthouder en het personeel en meer dan de helft collega bestuurders binnen het schoolbestuur.
Tijdrovendste bestuurlijke taak: waarborgen van de kwaliteit van onderwijs
Een ruime meerderheid van de besturen besteedt de meeste tijd aan het waarborgen van de kwaliteit
van onderwijs op zijn scholen. Het waarborgen van het financieel beleid en beheer is voor ongeveer de
helft van de besturen een van de drie taken waaraan het meeste tijd wordt besteed.
Professionele cultuur en periodiek risico’s onderzoeken zijn aandachtspunten
Voor een meerderheid van de besturen is het bewerkstelligen van een professionele cultuur een
vraagstuk waar zij tegenaan lopen bij de uitvoering van hun bestuurlijke taak.
De besturen hebben voor zes aspecten van de bestuurlijke taak aangegeven in welke mate deze bij hun
bestuur ontwikkeld zijn. Alle bevraagde aspecten zijn volgens een meerderheid van de besturen
voldoende of sterk ontwikkeld bij het eigen bestuur. In verhouding het minst ver is de ontwikkeling wat
betreft het periodiek onderzoeken welke risico's het realiseren van het strategisch beleid en de doelen
in de weg kunnen staan. Volgens bijna 40 procent van de besturen is dit niet tot matig ontwikkeld.
Professionaliseringsagenda nog geen gemeengoed
Ruim een derde van de besturen heeft voor zichzelf een professionaliseringsagenda opgesteld. Bij een
ruime meerderheid van deze besturen is de agenda besproken met het intern toezichtsorgaan en leidt
de agenda daadwerkelijk tot scholingsactiviteiten van de bestuurders.
Verdeelde meningen over professionaliseringsthema’s
Er is geen enkel thema dat door een meerderheid van de besturen genoemd wordt als
professionaliseringsthema voor de komende periode. Het thema dat in verhouding door de meeste
besturen genoemd wordt is expertise op het terrein van kwaliteitszorg (36%).
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Verschillende rollen intern toezichtsorgaan
Bij een zeer ruime meerderheid van de besturen besteedt het intern toezichtsorgaan substantieel
aandacht aan de volgende rollen:
§
toezichthoudende rol op de doelmatige bestemming en aanwending van middelen;
§
adviserende en meedenkende rol;
§
toezichthoudende rol op de rechtmatigheid en integriteit van het bestuur en beheer van de
organisatie;
§
toezichthoudende rol op de kwaliteit van het geboden onderwijs.
Aan de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur besteedt het intern toezichtsorgaan van ruim twee
derde van de besturen substantieel aandacht. De interne toezichtsorganen besteden in verhouding het
minste aandacht aan hun ambassadeursrol en netwerkfunctie. Bij bijna de helft van de besturen krijgt
deze rol substantieel aandacht.
Scheiding bestuur en toezicht leidt tot heldere en hanteerbare rolopvattingen
Ongeveer drie kwart van de besturen is van mening dat de scheiding tussen bestuur en toezicht in hun
organisatie leidt tot heldere en hanteerbare rolopvattingen. Daar staat tegenover dat er ook een groep
besturen is die aangeeft dat de rolverdeling tussen bestuur en toezicht een onderwerp is dat in het
overleg tussen het bestuur en het intern toezichtsorgaan veel discussie oproept.
Vraagstukken bij interne verantwoording
In verhouding de grootste vraagstukken waar besturen tegenaan lopen bij de interne verantwoording
zijn het realiseren van een transparante bestuurlijke verantwoording over de geleverde
onderwijskwaliteit richting intern toezicht, medezeggenschap en ouders, en het organiseren van een
kritische medezeggenschap. Bij ongeveer een derde van de besturen spelen deze vraagstukken.
Ruim drie kwart besturen maakt jaarverslag actief openbaar
Aan de besturen is gevraagd of zijn hun jaarverslag actief openbaar maken. Ruim drie kwart van de
besturen doet dit wel en iets minder dan een kwart doet dit niet.
Besturen krijgen constructieve input en tegenspraak van diverse partijen
De meeste constructieve input en/of tegenspraak krijgen besturen van schoolleiders en van het intern
toezichtsorgaan. Bijna de helft van de besturen krijgt (heel) veel constructieve input/tegenspraak van
medezeggenschapsorganen. De oudervereniging/ouderraad, maatschappelijke organisaties en de
gemeente geven bij een heel kleine groep besturen constructieve input/tegenspraak.
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Inleiding

Goed bestuur is voor de PO-Raad al jaren een belangrijk thema. Mede gesterkt door het advies van de
commissie Meurs2 ziet de PO-Raad voor zichzelf een heldere opdracht in de verdere professionalisering
van schoolbesturen. De inrichting van een onafhankelijke monitorcommissie Goed bestuur is daar ook
een uitvloeisel van. Deze commissie heeft de opdracht om op sectorniveau te monitoren hoe het gaat
met ‘de governance’ en de professionalisering van het bestuur en om op basis daarvan advies uit te
brengen. Voor de uitvoering van deze opdracht heeft de commissie een vragenlijst ontwikkeld voor alle
schoolbesturen in het primair onderwijs.
De monitorcommissie van de PO-Raad heeft Oberon gevraagd de dataverzameling, analyse en
rapportage van de eerste meting van de monitor Goed bestuur te verzorgen. In deze rapportage
presenteren wij de resultaten van deze eerste meting.3 Na dit inleidende hoofdstuk besteden we
achtereenvolgens aandacht aan:
§
bestuursmodel en code Goed bestuur;
§
bestuurlijke opgave;
§
bestuurlijke taak;
§
bestuurlijk vermogen en professionaliteit;
§
bestuurlijke rol in relatie tot intern toezicht;
§
interne verantwoording en externe dialoog.
Vragenlijst en dataverzameling
De vragenlijst voor de monitor Goed bestuur is ontwikkeld door de monitorcommissie van de PO-Raad.
In overleg met de monitorcommissie hebben wij deze vragenlijst iets ingekort en zijn enkele vragen
en/of antwoordcategorieën geherformuleerd. De definitieve vragenlijst is gedigitaliseerd, waarbij een
zogenaamde routing is opgenomen, waardoor besturen op basis van een gegeven antwoord of een
achtergrondkenmerk worden doorverwezen naar de juiste vervolgvragen.
De PO-Raad heeft al zijn leden via e-mail geïnformeerd over de vragenlijst. Vervolgens hebben alle
besturen in het najaar van 2015 via e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen om de vragenlijst in
te vullen. Om de respons te verhogen heeft de PO-Raad in zijn nieuwsbrief enkele malen het belang van
het invullen van de vragenlijst benadrukt. Verder hebben besturen die de vragenlijst nog niet hadden
ingevuld, via e-mail drie keer een herinnering ontvangen.
Respons
De vragenlijst is verstuurd naar 1.078 schoolbesturen voor primair onderwijs. 483 besturen hebben de
vragenlijst ingevuld. De respons bedraagt daarmee 44 procent. In tabel 1 staat een overzicht van de
respons, uitgesplitst naar bestuursgrootte. Uit deze tabel blijkt dat kleine besturen (éénpitters en
besturen met twee tot en met vier scholen) zijn ondervertegenwoordigd in de responsgroep en
grote(re) schoolbesturen (vijf of meer scholen) oververtegenwoordigd. Bij de analyses hebben we
hiervoor gecorrigeerd door middel van weging. Aan de antwoorden van de kleine besturen wordt een
groter gewicht toegekend dan aan de antwoorden van de grote(re) besturen. De uitkomsten van de
analyses gelden daardoor voor de totale populatie van schoolbesturen voor primair onderwijs.
2
3

Commissie Meurs (2013). Professionalisering van besturen in het primair onderwijs. Utrecht: PO-Raad.
We presenteren hier de hoofdlijnen. Alle uitkomsten van de vragenlijst zijn opgenomen in twee tabellenboeken. In het
eerste tabellenboek staan de uitkomsten van de sector in zijn geheel (de resultaten van alle besturen). In het tweede
tabellenboek hebben we de resultaten uitgesplitst naar een of meerdere achtergrondkenmerken van besturen.
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Respons naar bestuursgrootte

bestuursgrootte
(aantal scholen)

aantal respons

% van respons

aantal populatie

% van populatie

respons%

144

30%

467

43%

31%

2 t/m 4

67

14%

174

16%

39%

5 t/m 10

102

21%

185

17%

55%

11 t/m 20

121

25%

185

17%

65%

21 of meer

49

10%

76

7%

64%

483

100%

1.087

100%

44%

1

totaal

Aanvullend hebben we de samenstelling van de responsgroep en de populatie vergeleken voor de
volgende achtergrondkenmerken van bestuur:
§
gemeentegrootte: op basis van het bezoekadres hebben we de besturen ingedeeld in drie
categorieën: G4 – G33 (G37 exclusief G4) en overige gemeenten;
§
denominatie: openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek en overig bijzonder;
§
onderwijstype: besturen met alleen po-scholen en besturen met daarnaast ook vo-scholen.
Voor deze drie kenmerken komt de verdeling van de besturen in de responsgroep goed overeen met die
in de populatie. Voor deze kenmerken is de responsgroep van besturen dus representatief voor de
gehele populatie van schoolbesturen in het primair onderwijs.
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2

Bestuursmodel en code Goed bestuur

2.1

Bestuursmodel

Schoolbesturen in het primair onderwijs kunnen verschillende rechtsvormen hebben. De meest
voorkomende rechtsvorm is de stichting: 69 procent van de besturen heeft deze rechtsvorm. 30 procent
van de besturen heeft de vereniging als rechtsvorm. Besturen waarbij de gemeente het bevoegd gezag
is komen nauwelijks voor (1%).
Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij zorg dragen voor een scheiding tussen de functies van
bestuur en intern toezicht. Dit kunnen zij op meerdere manieren doen. De manieren waarop de
scheiding wordt vormgegeven worden ook wel aangeduid als bestuursmodel. Een deel van deze
bestuursmodellen kan alleen gehanteerd worden door verenigingen en niet door stichtingen,
bijvoorbeeld het model waarbij de algemene ledenvergadering toezicht houdt en het bestuur bestuurt.
Ook is er een bestuursmodel dat alleen door stichtingen gehanteerd wordt en niet door verenigingen,
het model waarbij een raad van toezicht toezicht houdt en een college van bestuur bestuurt. In
onderstaande tabel staan de door besturen gehanteerde bestuursmodellen. Daarbij geven we de
percentages stichtingen en verenigingen weer die een bepaald bestuursmodel hanteren als ook het
totaal percentage besturen dat een model hanteert.
Tabel 2.1

Gehanteerde bestuursmodellen (percentages besturen 2015 en 2011)
2015
stichting

4 en 5

2015
2015 2011
vereniging totaal

Er is geen intern toezicht: er is een bestuur dat bestuurt.

1%

1%

1%

5%

Er is geen intern toezicht: er is een algemeen bestuur en een dagelijks
bestuur, beide besturen.

1%

1%

1%

2%

Er is een bestuur dat toezicht houdt en de bestuurlijke functie is belegd
bij het bovenschoolse management of de schoolleiding.

15%

18%

16%

28%

Er is een algemeen bestuur dat toezicht houdt en een dagelijks bestuur
dat bestuurt.

7%

11%

9%

2%

Er is een raad van toezicht die toezicht houdt en een college van bestuur
dat bestuurt.

64%

nvt

45%

39%

Er is één orgaan met daarin zowel bestuurders als intern toezichthouders.

11%

9%

11%

14%

Er is een algemene ledenvergadering die toezicht houdt en een bestuur
dat bestuurt.

nvt

19%

6%

2%

Er is een algemene ledenvergadering die toezicht houdt en er is een
algemeen en een dagelijks bestuur, beiden besturen.

nvt

11%

3%

1%

Er is een algemene ledenvergadering die toezicht houdt, een algemeen
bestuur dat toezicht houdt en een dagelijks bestuur.

nvt

17%

5%

1%

Er is een algemene ledenvergadering die toezicht houdt, een bestuur dat
toezicht houdt en de bestuurlijke functie is belegd bij het bovenschoolse
management of de schoolleiding via volmacht, mandaat of delegatie.

nvt

13%

4%

5%

4
5

De gegevens van 2011 zijn afkomstig uit de rapportage Goed Bestuur in het primair onderwijs. Eindrapportage Monitor
Goed Bestuur primair onderwijs 2010-2012 van Marlies Honingh & Edith Hooge.
Vanwege afrondingsverschillen tellen de deelpercentages in deze rapportage niet altijd op tot 100%.
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Bij de stichtingsbesturen heeft een meerderheid het volgende bestuursmodel: een raad van toezicht die
toezicht houdt en een college van bestuur dat bestuurt. Bij de verenigingsbesturen is er geen
bestuursmodel dat duidelijk de voorkeur heeft. In 2015 heeft in totaal twee procent van de besturen
geen intern toezicht. In 2011 bedroeg dat percentage nog zeven procent.

2.2

Code Goed bestuur

Een zeer ruime meerderheid van de besturen (90%) gebruikt een code Goed bestuur. Bij 82 procent van
de besturen betreft dit de code van de PO-Raad, twee procent gebruikt deze code in aangepaste vorm
en zeven procent gebruikt een andere code. De overige tien procent van de besturen hanteert (nog)
geen code. Aanpassingen in de code van de PO-Raad hebben bijvoorbeeld betrekking op aanpassingen
ten behoeve van het voortgezet onderwijs. Andere codes die gebruikt worden zijn onder meer de code
van de VO-raad, van Verus, van ISBO of de code uit de zorgsector.
Besturen met vijf of meer scholen hanteren vaker dan andere besturen de code van de PO-Raad.
Besturen met vier of minder scholen gebruiken in verhouding vaak (nog) geen code: 15 procent van de
éénpitters en 12 procent van de besturen met twee tot en met vier scholen. Besturen die naast scholen
voor po ook vo-scholen onder zich hebben gebruiken aanzienlijk vaker een andere code dan besturen
met uitsluitend po-scholen onder zich (33% versus 6%).
Besturen die een code gebruiken hebben voor een viertal onderwerpen aangegeven in welke mate deze
bij hun bestuur ontwikkeld zijn (zie grafiek 2.1).
Grafiek 2.1

Ontwikkelingsfase gebruik code Goed bestuur (percentage besturen)

Bekendheid van ons bestuur met de Code 1% 17%
De Code is een gespreksonderwerp binnen ons
bestuur

7%

Bevordering van de naleving van de Code in onze
4%
organisaje
Interne en externe communicaje over welke Code
wij naleven en waarom

24%

17%

59%

15%

majg ontwikkeld

23%
51%

19%

0%
niet of nauwelijks ontwikkeld

59%

36%
20%

40%

17%
38%

60%

voldoende ontwikkeld

11%
80%

100%

sterk ontwikkeld

De bekendheid van de besturen met de code en de bevordering van de naleving van de code zijn het
verst ontwikkeld. Bij (bijna) 80 procent van deze besturen zijn deze onderdelen voldoende of sterk
ontwikkeld. Het minst ver zijn de besturen met de interne en externe communicatie over de code.
Naarmate een bestuur groter is, zijn de vier onderdelen vaker voldoende of sterk ontwikkeld.
Aan het einde van de vragenlijst waren onder meer open vragen opgenomen waar scholen ruimte
hadden voor adviezen aan de PO-Raad ten aanzien van de Code en ten aanzien van het drieluik van de
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commissie Meurs. Relatief veel besturen vragen hier aandacht voor de specifieke situatie van
éénpitters. Ter illustratie geven we hier een aantal citaten.
§
“Binnen een éénpitter blijft het lastig om een goede scheiding tussen bestuur en toezicht te
realiseren.”
§
“Gezien het feit dat het intern toezichthoudend orgaan gevormd wordt door vrijwilligers, die een
kleine vergoeding ontvangen is vooral tijd een knelpunt. Het is ook lang niet altijd gemakkelijk om
capabele toezichthouders te werven.”
§
“Het is mooi dat er een code is maar dit is een lastig traject voor éénpitters. De tijdsinvestering die
er verwacht wordt voor een optimale uitvoering en bestuur is voor vrijwilligers niet op te brengen.”
§
“Het zal de komende jaren steeds ingewikkelder worden om de positie van éénpitters te
handhaven. Er zal nagedacht moeten worden of de PO-Raad daar een beschermende taak in moet
hebben om het belang van éénpitters te borgen of juist stimulerende taak in zou moeten hebben
om de kleine scholen die éénpitter zijn te stimuleren om samen te gaan of op te gaan in een groter
verband.”
Een aantal besturen werpt de vraag op hoe het toezicht op de toezichthouders geregeld is.
§
“Goede code omdat scheiding toezicht en besturen is geregeld. Echter, zoals altijd prangt de vraag
wie de toezichthouders controleert? Nu wordt door veel stichtingen (ook de onze) een interne code
opgesteld, maar een nadrukkelijkere roep om een centraal geregelde code specifiek voor
toezichthouders is er vanuit de zijde van mij als bestuurder wel. Vraag daarbij: wie controleert de
toezichthouder?”
§
“Regel de rolverdeling tussen CvB en RvT beter en zorg dat er een orgaan komt dat ook de RvT
tegen het licht kan houden.”
§
“Toezichthouden onder de loep: wie houdt toezicht op de toezichthouders?
Er is ook een groot aantal besturen dat geen adviezen heeft of hier de tevredenheid over de Code en/of
het drieluik van de commissie Meurs meldt.
§
“Code is binnen onze organisatie goed hanteerbaar.”
§
“Code is goed uitgangspunt.”
§
“De governance discussie is uitstekend en heeft veel meer integer handelen opgeleverd.”
§
“Deze indeling is helder en functioneel. Het helpt om te blijven reflecteren over de verschillende
rollen die je als bestuurder hebt. En tevens de dialoog aan te gaan met de RvT. Maar ook naar
directeuren en teamleiders geeft het transparantie in de rollen van management, bestuur en
toezicht.”
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Bestuurlijke opgave

Elk bestuur heeft een bestuurlijke opgave. Bij het bepalen van deze opgave staan de volgende vragen
centraal: wat zijn de strategische uitdagingen in en rond de organisatie, welke keuzes maakt het bestuur
daarin (en wie is daarbij betrokken) en waar moet het bestuur de organisatie vervolgens naartoe
brengen gezien de gemaakte strategische keuzes? De bestuurlijke opgave is sterk contextgebonden en
dus voor ieder bestuur anders.

3.1

Maatschappelijke vraagstukken

Aan de besturen is gevraagd wat voor hen de drie belangrijkste maatschappelijke vraagstukken zijn die
hun bestuurlijke opgave voor de komende twee tot vijf jaar mede bepalen. De besturen konden daarbij
een keuze maken uit dertien antwoordmogelijkheden.6 In onderstaande grafiek presenteren we de top
tien van de gegeven antwoorden.
Grafiek 3.1

Top 10 maatschappelijke vraagstukken die bestuurlijke opgave mede bepalen (percentage
besturen)

Passend Onderwijs
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Het belangrijkste maatschappelijke vraagstuk voor de besturen is Passend onderwijs. Bij 73 procent van
de besturen bepaalt dit mede de maatschappelijk opgave voor de komende vijf jaar. De vier andere
maatschappelijke vraagstukken uit de top vijf zijn: krimp van het leerlingaantal, opzetten brede scholen
of integrale kindcentra, personalisering van het onderwijs met behulp van ict en een verregaande
samenwerking of fusie met een andere school/organisatie. Het percentage besturen dat deze
vraagstukken aangeeft ligt tussen de 43 en 25 procent. Bij de andere maatschappelijke vraagstukken ligt
6

Inclusief een antwoordmogelijkheid ‘anders, namelijk ____’.
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het percentage besturen dat aangeeft dat deze mede hun bestuurlijke opgave bepalen onder de 20
procent.
Als we kijken naar verschillen tussen kleine (1 t/m 4 scholen) en grote(re) besturen (5 of meer scholen)
dan vallen twee dingen op. In de eerste plaats is samenwerking met zorg- of maatschappelijke partners
voor kleine besturen vaker een belangrijk vraagstuk dan voor grotere besturen. Ten tweede is het
zorgen voor een evenwichtige spreiding van onderwijsvoorziening voor grotere besturen vaker een
belangrijk vraagstuk dan voor kleinere besturen.
Ook tussen besturen uit gemeenten van verschillende grootte zien we verschillen. Goede
ontwikkelkansen bieden voor kinderen die opgroeien in een kansarme omgeving en omgaan met de
multiculturele samenleving is voor besturen in de G4 vaker een belangrijk maatschappelijk vraagstuk
dan voor besturen uit de G33 en de overige gemeenten. Krimp van het leerlingenaantal is vooral voor
overige gemeenten een maatschappelijk vraagstuk dat een rol speelt, bij de G33 speelt dit minder vaak
en bij de G4 het minst vaak.

3.2

Stakeholders

De besturen hebben voor 14 stakeholders aangegeven of die betrokken zijn (geweest) bij het
formuleren van de hun bestuurlijke opgave. De top tien van betrokken stakeholders is te zien in grafiek
3.2.
Grafiek 3.2

Top 10 betrokken stakeholders bij formuleren bestuurlijke opgave (percentage besturen)
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De schoolleiders en de medezeggenschapsraad worden door bijna alle besturen betrokken bij het
formuleren van de bestuurlijke opgave. Een ruime meerderheid van de besturen betrekt de intern
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toezichthouder en het personeel en meer dan de helft collega bestuurders binnen het schoolbestuur.7
De overige stakeholders worden door een minderheid van de besturen betrokken bij het formuleren van
de bestuurlijke opgave.
Verschillen tussen besturen doen zich alleen voor bij stakeholders die niet in de top vijf staan. Naarmate
een bestuur groter is, betrekken meer besturen ouders, leerlingen, de gemeente, de kinderopvang en
maatschappelijke organisaties bij het formuleren van de bestuurlijke opgave. Het percentage besturen
dat zorgpartners en maatschappelijke organisaties betrekt bij het formuleren van de bestuurlijke opgave
is het grootst in de G4 en het kleinst in de overige gemeenten.

7

29% van de besturen antwoordt bij collega schoolbestuurders ‘niet van toepassing’.
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4

Bestuurlijke taak

Het uitvoeren van de bestuurlijke taak is voor ieder bestuur aan de orde en is daarmee niet
contextgebonden. Het gaat onder meer om het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het strategisch
positioneren van de organisatie en het onderhouden van een stevige verbinding met stakeholders.

4.1

Bestuurlijke taken

Aan besturen is gevraagd aan welke drie bestuurlijke taken zij op dit moment de meeste tijd besteden.
De besturen konden daarbij een keuze maken uit twaalf antwoordmogelijkheden.8 In onderstaande
grafiek presenteren we de top tien van de gegeven antwoorden.
Grafiek 4.1

Top 10 bestuurlijke taken waaraan besturen de meeste tijd besteden (percentage
besturen)
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Een ruime meerderheid van de besturen besteedt de meeste tijd aan het waarborgen van de kwaliteit
van onderwijs op zijn scholen. Het waarborgen van het financieel beleid en beheer is voor ongeveer de
helft van de besturen een van de drie taken waaraan het meeste tijd wordt besteed. Besturen uit de G4

8

Inclusief een antwoordmogelijkheid ‘anders, namelijk ____’.
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noemen deze taak in verhouding het vaakst, besturen uit de G33 het minst en besturen uit de overige
gemeenten nemen een middenpositie in.

4.2

Vraagstukken

Vervolgens is aan de besturen gevraagd tegen welke drie vraagstukken zij aanlopen bij het uitvoeren
van hun bestuurlijke taak. Zij konden hierbij een keuze maken uit twaalf antwoordmogelijkheden.9
Grafiek 4.2

Top 10 bestuurlijke vraagstukken bij uitvoeren bestuurlijke taak (percentage besturen)
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Voor een meerderheid van de besturen is het bewerkstelligen van een professionele cultuur een
vraagstuk waar zij tegenaan lopen bij de uitvoering van hun bestuurlijke taak. De overige vraagstukken
spelen bij een minderheid van de besturen een rol.
Als we kijken naar besturen met verschillende achtergrondkenmerken zien we het volgende. Voor
besturen van éénpitters is het verdelen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
bestuursleden vaker een vraagstuk dan voor grotere besturen. Het vasthouden aan de rolverdeling
tussen de functies van bestuur en intern toezicht is voor besturen uit de G4 in minder gevallen een

9

Idem voetnoot 7.
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vraagstuk dan voor besturen uit de andere gemeenten. Het aantrekken en op peil houden van goed
personeel speelt bij de besturen uit de G4 juist vaker een rol dan bij de andere besturen.

4.3

Ontwikkelingsfase

De besturen hebben voor een aantal aspecten van de bestuurlijke taak aangegeven in welke mate deze
bij hun bestuur ontwikkeld zijn. Alle bevraagde aspecten zijn volgens een meerderheid van de besturen
voldoende of sterk ontwikkeld bij het eigen bestuur (zie grafiek 4.3).
Grafiek 4.3

Ontwikkelingsfase aspecten van de bestuurlijke taak (percentage besturen)
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In verhouding het minst ver is de ontwikkeling wat betreft het periodiek onderzoeken welke risico's het
realiseren van het strategisch beleid en de doelen in de weg kunnen staan. Volgens bijna 40 procent van
de besturen is dit niet tot matig ontwikkeld.
Naarmate een bestuur groter is, zijn de verschillende aspecten over het algemeen vaker voldoende of
sterk ontwikkeld. Het zo laag mogelijk beleggen van taken en verantwoordelijkheden in de organisatie
gebeurt bij de besturen uit de G4 het minst vaak, bij besturen uit de overige gemeenten het vaakst en
de besturen uit de G33 nemen een middenpositie in.

4.4

Instrumenten om zicht te houden op onderwijskwaliteit

Aan de besturen is gevraagd welke instrumenten zij gebruiken om zicht te houden op de
onderwijskwaliteit binnen hun organisatie. Minimaal drie kwart van de besturen gebruikt hiervoor de
volgende instrumenten:

Monitor Goed bestuur primair onderwijs

§
§
§
§
§
§
§
§

19

rapporten van de Inspectie van het Onderwijs;
gesprekken met schoolleiders/managementteam;
analyses van de leerlingresultaten op onze scholen;
tevredenheidsonderzoeken bij ouders;
gesprekken met (g)mr;
analyses van de managementrapportages van de schoolleiders;
tevredenheidsonderzoeken bij leerlingen;
gesprekken met personeel.

Lesbezoeken worden door 60 procent van de besturen gebruikt als instrument zicht te houden op de
onderwijskwaliteit. Visitaties en/of audits zijn hiervoor het minst gebruikte instrument; 49 procent van
de besturen voert deze uit. Grotere besturen voeren deze vaker uit dan kleinere besturen. Bij de
mogelijke instrumenten waren tevredenheidsonderzoeken bij personeel niet opgenomen. Dit
instrument wordt door de besturen vaak genoemd bij de antwoordmogelijkheid ‘anders, namelijk’.
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5

Bestuurlijk vermogen en professionaliteit

Bij bestuurlijk vermogen gaat het om de optelsom van de competenties, vaardigheden en houding van
het bestuur die nodig zijn om de bestuurlijke opgave te realiseren en de bestuurlijke taak optimaal uit te
voeren. Via een professionaliseringsagenda werkt het bestuur aan het versterken van het bestuurlijk
vermogen.

5.1

Stand van zaken professionaliseringsagenda

De besturen hebben voor zeven aspecten die betrekking hebben op de professionaliseringsagenda van
het bestuur zelf aangegeven wat de stand van zaken is.
Grafiek 5.1

De stand van zaken van de professionaliseringsagenda van het bestuur (percentage
besturen)
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Alleen de respondenten die op deze vraag ‘Ja’ hebben beantwoord, kregen de volgende twee vragen voorgelegd.

Ruim een derde van de besturen heeft voor zichzelf een professionaliseringsagenda opgesteld. Bij een
ruime meerderheid van deze besturen is de agenda besproken met het intern toezichtsorgaan en leidt
de agenda daadwerkelijk tot scholingsactiviteiten van de bestuurders.
Volgens een meerderheid van de besturen zijn er voldoende scholingsaanbod en voldoende faciliteiten
voor de professionalisering van het bestuur. Het bewaken van de voortgang van de professionalisering
van de bestuurders gebeurt bij een minderheid van de besturen.
Hoe groter het bestuur, hoe meer besturen aangeven dat het intern toezichtsorgaan de voortgang van
de professionalisering bewaakt en hoe meer besturen faciliteiten vrij maken voor hun
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professionalisering. Naarmate besturen in een grotere gemeente gevestigd zijn, maken meer besturen
faciliteiten vrij voor hun professionalisering.

5.2

Thema’s professionalisering

De besturen is gevraagd op welke thema’s de professionalisering van het bestuur zich de komende tijd
met name richt. Ze konden daarbij maximaal drie antwoorden kiezen uit elf mogelijkheden. 10
Grafiek 5.2

Top 10 professionaliseringsthema’s voor de komende tijd (percentage besturen)
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De meningen van de besturen zijn verdeeld; er is geen enkel thema dat door een meerderheid van de
besturen genoemd wordt als professionaliseringsthema voor de komende periode. Het thema dat in
verhouding door de meeste besturen genoemd wordt is expertise op het terrein van kwaliteitszorg.
Als we kijken naar verschillen tussen kleine (1 t/m 4 scholen) en grote(re) besturen (5 of meer scholen)
dan valt het volgende op. Grotere besturen noemen vaker expertise op het terrein van kwaliteitszorg en
veranderkundige competenties als professionaliseringsthema voor de komende periode. Eenzelfde
beeld is te zien voor besturen uit de G4 in vergelijking met besturen uit de G33 en overige gemeenten.
In hoofdstuk 3 hebben we gezien dat Passend onderwijs voor de besturen het belangrijkste
maatschappelijke vraagstuk is. Bij 73 procent van de besturen bepaalt dit mede de bestuurlijke opgave
voor de komende vijf jaar. Het percentage besturen waarbij Passend onderwijs een belangrijk
professionaliseringsthema is, ligt aanzienlijk lager (28%). Het lijkt er dus op dat veel besturen van
mening zijn dat zij over voldoende expertise op het terrein van Passend onderwijs beschikken om hun
bestuurlijk opgave op dat gebied te realiseren.
In hoofdstuk 4 hebben we beschreven dat een meerderheid van de besturen bij de uitvoering van hun
bestuurlijke taak aanloopt tegen het vraagstuk van het bewerkstelligen van een professionele cultuur.
10

Inclusief een antwoordmogelijkheid ‘anders, namelijk ____’.
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De professionaliseringsthema’s ‘expertise op het terrein van kwaliteitszorg’ en ‘veranderkundige
competenties’ hebben raakvlakken met dit vraagstuk. Ook hier zien we dat het percentage besturen
waarvoor deze thema’s belangrijke professionaliseringsthema’s zijn een stuk lager ligt dan het
percentage besturen dat tegen het vraagstuk aanloopt.

5.3

Activiteiten professionalisering

Als laatste hebben we in het kader van bestuurlijk vermogen en professionalisering gevraagd naar de
activiteiten waarvan besturen gebruik maken in het kader van hun eigen professionalisering.
Grafiek 5.3

Gebruik van professionaliseringsactiviteiten (percentage besturen)
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Een meerderheid van de besturen volgt individueel of gezamenlijk een opleiding/scholingsaanbod en is
verbonden aan een (leer)netwerk. Bestuurlijke collegiale visitaties komen veel minder voor; slechts 16
procent van de besturen voert deze uit en wordt zelf gevisiteerd. Naarmate een schoolbestuur groter is,
maken zij iets vaker gebruik van de drie professionaliseringsactiviteiten. Openbare schoolbesturen
voeren iets minder vaak bestuurlijke collegiale visitaties uit dan besturen van de andere drie
denominaties.
Dat relatief een klein deel van de besturen bestuurlijke collegiale visitaties uitvoert en zelf ook wordt
gevisiteerd, wil niet zeggen dat dit onderwerp niet leeft onder de besturen. Dit blijkt uit de antwoorden
op de open vragen aan het einde van de vragenlijst. Ter illustratie geven we hier een aantal citaten
weer.
§
“Overlegvormen als netwerkleren en visitatie zijn al op gang aan het komen, maar mag krachtiger
op de agenda van de PO-Raad komen.”
§
“De PO-Raad zou m.i. zelf met auditvoorstel moeten komen dat ook voldoet aan inspectie eisen.”
§
“Blijf activiteiten ontplooien op het gebied van scholing, zoals het meehelpen bij scholen van
auditteams . Vooral zaken die in de kinderschoenen staan. Help die mee ontwikkelen en zet pilots
uit.”
§
“PO-Raad is er voor de school als organisatie. Professionalisering van bestuurders is aan
kennispartijen. Peerreview en facilitering audits is zeker wel een taak.”
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Bestuurlijke rol in relatie tot intern toezicht

In hoofdstuk 2 hebben we gezien dat vrijwel alle besturen een bestuursmodel hanteren waarbij er
sprake is van een scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Deze besturen hebben we
gevraagd naar de rollen van het intern toezichtsorgaan en naar de stand van zaken met betrekking tot
intern toezicht.

6.1

Rollen intern toezichtorgaan

Het intern toezichtsorgaan van een bestuur kan verschillende rollen vervullen. Aan de besturen is voor
zes rollen gevraagd aan welke rollen hun intern toezichtsorgaan substantieel aandacht besteedt
(antwoordmogelijkheden ja en nee).
Bij een zeer ruime meerderheid van de besturen besteedt het intern toezichtsorgaan substantieel
aandacht aan de volgende rollen:
§
toezichthoudende rol op de doelmatige bestemming en aanwending van middelen;
§
adviserende en meedenkende rol;
§
toezichthoudende rol op de rechtmatigheid en integriteit van het bestuur en beheer van de
organisatie;
§
toezichthoudende rol op de kwaliteit van het geboden onderwijs.
Aan de werkgeversrol ten opzichte van het bestuur besteedt het intern toezichtsorgaan van ruim twee
derde van de besturen substantieel aandacht. De interne toezichtsorganen besteden in verhouding het
minste aandacht aan hun ambassadeursrol en netwerkfunctie. Bij bijna de helft van de besturen krijgt
deze rol substantieel aandacht.
Interne toezichtsorganen van éénpitters besteden minder vaak substantieel aandacht aan hun
werkgeversrol ten opzichte van het bestuur dan interne toezichtsorganen van andere besturen. Verder
is het percentage besturen dat substantieel aandacht besteedt aan deze rol groter naarmate een
bestuur groter is. Tot slot zien we dat het intern toezichtsorgaan van besturen met twee tot en met vier
scholen minder vaak aandacht besteden aan de ambassadeursrol en netwerkfunctie dan het intern
toezichtsorgaan van andere besturen, zowel éénpitters als grotere besturen.
Aan het einde van de vragenlijst was onder meer een open vraag opgenomen waar scholen ruimte
hadden voor een advies aan de PO-Raad ten aanzien van de Code. Relatief veel besturen vragen hier
aandacht voor de scheiding tussen de functies van bestuur en intern toezicht. Ter illustratie geven we
hier een aantal citaten van besturen weer.
§
“Duidelijk maken wat de rol van de Raad van Toezicht zou moeten zijn en welke risico's we lopen als
een Raad van Toezicht teveel op de bestuurdersstoel gaat zitten.”
§
“Blijf nadenken over de invulling van de rol van de toezichthouder. Vergeet daarbij niet het doel:
Goed onderwijs aan de kinderen. Toezicht is geen doel op zichzelf.”
§
“Blijvende aandacht geven aan de scheiding bestuur en toezicht. Het schoolbestuur van een
éénpitter wil de toezichthoudende rol nemen. Bij deze zoektocht is externe ondersteuning
belangrijk.”
§
“Code gaat sterk uit van bestuursvorm: bestuurder met toezichthouder. Andere wettelijke
toegestane vorm: scheiding van bestuur met uitvoerende gemandateerde directeur, krijgt weinig
aandacht.”
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6.2

Invulling rollen intern toezichtorgaan

De besturen hebben voor zeven onderwerpen aangegeven wat bij hun bestuur de stand van zaken is als
het gaat om de invulling van de rol van het intern toezichtsorgaan.
Bij vijf van de zeven onderwerpen zien we dat een (ruime) meerderheid van de besturen het eens is met
de stelling. De stand van zaken voor deze onderwerpen is daarmee positief. Dat geldt minder voor het
werken van het intern toezichtsorgaan aan de eigen professionalisering en het maken van afspraken
over normen betreffende onderwijskwaliteit en leerresultaten. Respectievelijk 48 en 56 procent van
besturen geeft aan dat dit niet zo is bij hun bestuur. Vooral bij het tweede onderwerp is dat opvallend.
Want zoals eerder beschreven besteedt een ruime meerderheid van de interne toezichtsorganen wel
substantieel aandacht aan de toezichthoudende rol op de kwaliteit van het geboden onderwijs. Voor de
uitwerking van deze rol hanteren interne toezichtsorganen blijkbaar lang niet altijd normen.
Grafiek 6.1

Stand van zaken invulling van de rol intern toezichtorgaan (percentage besturen)
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Het intern toezichtsorgaan werkt acjef aan de eigen
professionalisering

17%

44%

Het intern toezichtsorgaan overlegt tenminste
eenmaal per jaar met de (G)MR

27%

37%

56%

De scheiding tussen bestuur en toezicht heeu in onze
organisaje geleid tot heldere en hanteerbare
rolopvavngen

76%
0%

8%

19% 4%

68%

Het intern toezichtsorgaan heeu met ons afspraken
gemaakt over de normen betreﬀende leerresultaten
en onderwijskwaliteit

16%

48%

77%

Het intern toezichtsorgaan voorziet zichzelf ook van
informaje van derden

15%

20%

ja

7%

20%

40%
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Bij besturen met vijf of meer scholen maakt het intern toezichtsorgaan vaker afspraken over de normen
betreffende onderwijskwaliteit en leerresultaten dan bij kleinere besturen. Datzelfde geldt voor het
vrijmaken van faciliteiten om het intern toezichtsorgaan te professionaliseren.
In vergelijking met de G33 en de overige gemeenten werkt het intern toezichtsorgaan van besturen in
de G4 minder actief aan de eigen professionalisering, voorziet het zichzelf minder van informatie van
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derden en is er minder vaak voldoende scholingsaanbod voor om zich op de gewenste thema’s te
professionaliseren.
Als laatste hebben we in het kader van de bestuurlijke rol in relatie tot het intern toezicht met behulp
van een open vraag aan de besturen gevraagd welke twee onderwerpen momenteel de meeste
discussie oproepen in het overleg tussen het bestuur en het intern toezichtsorgaan. Besturen die deze
vraag hebben beantwoord noemen in verhouding vaak de volgende onderwerpen:
§
rolverdeling/opvatting bestuur en toezicht;
§
financiën (positie, bedrijfsvoering, risico, inzet);
§
krimp van het aantal leerlingen;
§
kwaliteit van onderwijs.
Bij de ruimte om toelichting te geven gaan de bestuurders met name in op de rolverdeling tussen
bestuur en toezicht. Ter illustratie geven we hier een aantal citaten van bestuurders weer.
§
“De toezichthouders vormden in het verleden voor het merendeel het (leken-) bestuur. De
rolwisseling naar toezichthouder kost, met name in druksituaties, zichtbaar moeite”
§
“Gezien de recente wijzigingen naar RvT-model hebben een aantal toezichthouders moeite met hun
nieuwe rol”
§
“Toezichthouder heeft nog vaak de neiging om toezicht op scholen te houden i.p.v. toezicht te
houden op bestuur en daar de goede vragen te stellen.”
§
“Er zijn veel conflicten tussen bestuurders en RvT’s als gevolg van taak- en rolverwarring. De Code
gaat te gemakkelijk uit van de heilzame werking van het goede gesprek, maar heeft geen
handreiking wanneer dat niet werkt, bv. in geval van machtsstrijd. Gevolg: de bestuurder vertrekt.
Maar de RvT blijft meestal zitten.”
Er zijn ook besturen die erop wijzen dat discussie over bepaalde onderwerpen niet altijd negatief
uitgelegd moet worden.
§
“Discussie betekent niet oneens zijn, maar zoeken naar de beste weg.”
§
“Discussies zijn constructief en dragen bij aan gezond en veilig bestuursklimaat.”
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Interne verantwoording en externe dialoog

Het laatste onderwerp uit de vragenlijst betrof interne verantwoording en externe dialoog. Vragen
gingen onder meer over de vraagstukken waar het bestuur tegenaan loopt bij de interne
verantwoording, stakeholders waarvan het bestuur input en tegenspraak krijgt en onderwerpen
waarover het bestuur spreekt met stakeholders.

7.1

Vraagstukken interne verantwoording

Aan de besturen is gevraagd tegen welke vraagstukken zij aanlopen bij de interne verantwoording
binnen hun organisatie.
Grafiek 7.1

Vraagstukken waar tegenaan gelopen wordt bij de interne verantwoording (percentage
besturen)

Het hebben van een dubbelrol van directeur en
bestuurder

17%

Het organiseren van een krijsche medezeggenschap

63%

30%

Het bewustmaken van onze schoolleiders van het
belang om ontwikkelingen in de leerresultaten jjdig
te signaleren

69%

21%

Een transparante bestuurlijke verantwoording over
de geleverde onderwijskwaliteit richjng intern
toezicht, medezeggenschap, personeel en ouders

2%

75%

17%
0%

4%

65%

21%

Het jjdig inzicht krijgen in de tussenjjdse
opbrengsten van onze school/scholen

2%

76%

33%

Het aanspreken van onze schoolleiders bij het (niet)
nakomen van afspraken over borging of verbetering
van de onderwijskwaliteit

20%

4%

81%
20%

40%
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2%

60%
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In verhouding de grootste vraagstukken waar besturen tegenaan lopen bij de interne verantwoording
zijn het realiseren van een transparante bestuurlijke verantwoording over de geleverde
onderwijskwaliteit richting intern toezicht, medezeggenschap en ouders, en het organiseren van een
kritische medezeggenschap. Bij ongeveer een derde van de besturen spelen deze vraagstukken.
Ongeveer 20 procent van de besturen loopt tegen de andere vraagstukken aan bij de interne
verantwoording. Het vraagstuk rondom het realiseren van een transparante bestuurlijke
verantwoording over de geleverde onderwijskwaliteit zou een relatie kunnen hebben met een eerdere
bevinding dat iets meer dan de helft van de besturen zegt geen afspraken te maken met het interne
toezichtsorgaan over normen betreffende onderwijskwaliteit (zie 6.1). Door het ontbreken van normen
kan het lastig zijn om duidelijk aan te geven wat onder goede onderwijskwaliteit verstaan wordt.
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Over het algemeen geldt dat grotere besturen vaker dan kleinere besturen te maken hebben met de
volgende drie vraagstukken:
§
het aanspreken van onze schoolleiders bij het (niet) nakomen van afspraken over borging of
verbetering van de onderwijskwaliteit;
§
het bewustmaken van onze schoolleiders van het belang om ontwikkelingen in de leerresultaten
tijdig te signaleren;
§
het organiseren van een kritische medezeggenschap.
Het vraagstuk rondom een dubbelrol van directeur en bestuurders doet zich het vaakst voor bij
éénpitters en besturen met twee tot en vier scholen. Ook speelt dit vraagstuk vaker bij besturen uit de
G33 en overige gemeenten dan bij besturen uit de G4.

7.2

Jaarverslag

Aan de besturen is gevraagd of zij hun jaarverslag actief openbaar maken. Ruim drie kwart van de
besturen (76%) doet dit wel en iets minder dan een kwart (24%) doet dit niet. Naarmate een
schoolbestuur groter is, wordt het jaarverslag vaker openbaar gemaakt.

7.3

Onderwerpen in de dialoog met belanghebbenden

De besturen hebben aangegeven over welke onderwerpen zij een dialoog voeren met
belanghebbenden, zoals ouders of andere partijen in de omgeving van hun bestuur (hier worden niet de
formele overlegstructuren bedoeld zoals de (g)mr/ouderraad of gemeentelijke overleggen).
Grafiek 7.2

Top 5 onderwerpen waarover besturen een dialoog voeren met belanghebbenden
11
(percentages besturen 2015 en 2011)

Tevredenheid van leerlingen en ouders

79%

18%

Kwaliteit van het onderwijs

23%

Beleid en doelstellingen

22%

Missie en visie van de organisaje

71%
69%
69%

18%

Opbrengsten en resultaten van het onderwijs

67%

20%
0%

20%
2015

40%

60%

80%
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De top 5 van onderwerpen waarover besturen een dialoog voeren met belanghebbenden is in 2015
gelijk aan die in 2011. Wel is de volgorde binnen de top 5 iets anders. In 2015 is de tevredenheid van
11

De gegevens van 2011 zijn afkomstig uit de rapportage Goed Bestuur in het primair onderwijs. Eindrapportage Monitor
Goed Bestuur primair onderwijs 2010-2012 van Marlies Honingh & Edith Hooge.
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leerlingen en ouders het onderwerp waarover besturen het vaakst een dialoog voeren. In 2011 stond dit
onderwerp samen met missie en visie onderaan de top 5. Verder zien we dat het percentage besturen
dat een dialoog voert met belanghebbenden in 2015 bij alle onderwerpen aanzienlijk groter is dan in
2011.
Over het algemeen voeren de grootste besturen (21 of meer scholen) over alle onderwerpen het vaakst
een dialoog met belanghebbenden. Besturen uit de G4 voeren vaker dan besturen uit de G33 en overige
gemeenten een dialoog met belanghebbenden over vier van de vijf onderwerpen. Alleen bij het
onderwerp ‘kwaliteit van het onderwijs’ zien we geen verschil naar gemeentegrootte.

7.4

Constructieve input/tegenspraak

Grafiek 7.3

Mate van constructieve input/tegenspraak van andere organen (percentage besturen)
Bestuurder SWV 3%

21%

43%

Maatschappelijke organisajes1% 7%
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Gemeente 2% 11%
Oudervereniging/Ouderraad
Medezeggenschapsorganen

1%

54%
46%

5%

61%
41%

45%

19%

Intern toezichtorgaan

6%

60%

10%
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40%

33%

8%

Schoolleiders (bij eenpiners MT)

34%

17%

57%
20%

heel veel

40%
veel

25%
60%
een beetje

80%

4%
8%
100%

(vrijwel) geen

De meeste constructieve input en/of tegenspraak krijgen besturen van schoolleiders en van het intern
toezichtsorgaan. Bijna de helft van de besturen krijgt (heel) veel constructieve input/tegenspraak van
medezeggenschapsorganen. De oudervereniging/ouderraad, maatschappelijke organisaties en de
gemeente geven bij een heel kleine groep besturen constructieve input/tegenspraak.
Over het algemeen geldt dat een bestuur meer constructieve input krijgt, naarmate het groter is.
Besturen uit de G4 krijgen meer constructieve input/tegenspraak van de gemeente dan besturen uit de
G33 en de overige gemeenten.
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Contact met gemeente

Schoolbesturen hebben contact met een of meerdere gemeenten. Uitgaande van het gemiddelde beeld
van de gemeente(n) waarmee het schoolbestuur contact heeft, hebben de schoolbesturen voor vier
stellingen aangegeven of zij van toepassing zijn.
Grafiek 7.4

Stellingen over het contact met de gemeente (percentage besturen)

De gemeente(n) is/zijn weinig tot niet op de hoogte
van de ontwikkelingen binnen het bestuur/de
scholen

47%

Het schoolbestuur informeert de gemeente(n) een
aantal keren per jaar over de ontwikkelingen binnen
het schoolbestuur/de scholen

51%

De gemeente(n) organiseert/organiseren de
samenwerking tussen ons en andere stakeholders
De gemeente(n) heeu/hebben een acjef sturende
rol op ons schoolbestuur/onze scholen

49%

47%
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Ongeveer de helft van de besturen onderschrijft de stelling dat zij de gemeente(n) een aantal keren per
jaar informeert over ontwikkelingen binnen het bestuur. Bijna de helft van de besturen is van mening de
gemeente(n) weinig tot niet op de hoogte is (zijn) van de ontwikkelingen binnen het bestuur. Slechts
een heel klein deel van besturen is van mening dat de gemeente een actief sturende rol heeft op het
schoolbestuur.
De relatie tussen besturen uit de G4 en de gemeente lijkt intensiever te zijn dan die tussen besturen uit
de G33 en de overige gemeenten. Volgens besturen uit de G4 heeft de gemeente aanzienlijk vaker een
actief sturende rol op het bestuur/scholen dan volgens besturen uit de G33 en de overige gemeenten.
Ook is de gemeente bij besturen uit de G4 aanzienlijk minder vaak niet of nauwelijks of de hoogte van
ontwikkelingen binnen het bestuur dan bij besturen uit de G33 en uit de overige gemeenten.
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