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Abstract 
 
De discussie over good corperate governance strekt zich nu ook uit naar het onderwijs. De 

aanleiding daartoe wordt mede gevormd door enkele affaires in het onderwijs, waardoor, 

net als het geval is in het bedrijfsleven, er een discussie op gang is gekomen dwingende 

richtlijnen te formuleren voor in het bijzonder het toezicht op instellingen die onderwijs 

verzorgen. Meer specifiek is geopperd dat de code Tabaksblat in de een of andere vorm 

ook toegepast zou moeten worden in het onderwijs. Zo op het eerste gezicht lijkt 

daarmee niets mis. Bij nadere beschouwing valt toch een aantal kritisch kanttekeningen te 

plaatsen bij de lopende discussie. In de eerste plaats moet de vraag gesteld worden of het 

vraagstuk van educational governance wel vanuit het perspectief van marktwerking of 

ondernemingsbestuur beschouwd kan worden. Het is veel vruchtbaarder het vraagstuk 

van educational goverance vanwege de betekenis van het onderwijs voor de samenleving als 

geheel te beschouwen vanuit het perspectief van een open, democratische en civic society. 

Daarnaast geldt dat onderwijs van zo ander karakter is dan productie dat daarom de code 

Tabaksblat niet geschikt is om als uitgangspunt te dienen voor educational governance. In dit 
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artikel wordt een voorstel gedaan voor een aantal principes voor educational governance 

gericht op het waarborgen van (toegang tot) goed onderwijs, nu en in de toekomst.  

 
 
 

Inleiding 
 
Zoals elke activiteit die omvangrijk is naar aantallen betrokken personen, middelen en 

materiële voorzieningen, moet ook het onderwijs goed georganiseerd zijn. Een goede 

organisatie is om meerdere redenen noodzakelijk. In de eerste plaats opdat diegenen die 

onderwijs genieten en geven zich op het proces van onderwijs kunnen concentreren. Dit 

zich kunnen concentreren vereist dat in specifieke situaties het te geven onderwijs juist is 

bepaald, helder is afgebakend, dat de wederzijdse verwachting van leerling en docent zo 

goed mogelijk is afgestemd, dat de vereiste leermiddelen aanwezig zijn en dat de plaats 

van onderwijs, het leslokaal aan zekere eisen voldoet.  

Om zulke goede condities in actuele, maar ook op langere tijd te creëren, in stand 

te houden en tijdig aan te passen aan veranderende omstandigheden is bestuur nodig van 

onderwijsinstellingen. Omgekeerd heeft het bestuur (in de breedste zin van het woord, 

ouders, maatschappelijke organisaties, overheden) weer een goede organisatie nodig om 

de kwaliteit van het onderwijs te kunnen beoordelen, te kunnen bijsturen waar dat nodig 

is en nieuw beleid te kunnen implementeren. Daarnaast heeft het bestuur (in juridische 

zin, van een rechtspersoon) een goede organisatie nodig om de waarden van de 

rechtspersoon waarin het onderwijs is georganiseerd zorgvuldig te kunnen beheren en te 

beschermen en om daarover verantwoording te kunnen afleggen.  

 Als gevolg van een aantal incidenten in het onderwijs, daarnaast ook onder 

invloed van de discussie over good governance in het bedrijfsleven, is er ook met betrekking 

tot het onderwijs, zowel voor het primair, het voortgezet onderwijs en het hoger 

onderwijs, een discussie ontstaan over hoe het onderwijs in bestuurlijk opzicht te 

organiseren, hoe het te besturen en hoe het toezicht op het onderwijs en op 

onderwijsinstellingen georganiseerd en uitgevoerd zou moeten worden. Daarbij wordt 

gekeken naar opvattingen zoals die zich ontwikkelen in het bedrijfsleven, in het bijzonder 

de code Tabaksblat. De vraag die opgeworpen moet worden is of een dergelijke 

benadering wel de juiste is voor het onderwijs. Immers het onderwijs is naar zijn plaats in 

het maatschappelijk bestel, zijn maatschappelijke functie, maar ook naar zijn aard 

wezenlijk anders dan het bedrijfsleven dat is. Daarnaast geldt dat de code Tabaksblat 
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geen representatieve benadering is voor corporate governance omdat deze zich beperkt 

tot de historisch-juridische benadering van to be in control (Strikwerda, 2004:, 2005). 

Doordat de code Tabaksblat als uitgangspunt dreigt te worden genomen in de discussie 

over educational governance dreigt daar dezelfde fout te worden gemaakt.  

Om in de Nederlandse verhoudingen te komen tot een vruchtbare opvatting en 

praktijk van educational governance is het nodig meer fundamenteel te werk te gaan dan tot 

nu toe het geval is in verschillende publicaties. In dit artikel wordt daartoe een eerste 

uitwerking gegeven; slechts in een continu proces van doen, reflectie en dialoog met een 

dissensus karakter, zal educational governance vruchtbaar kunnen zijn en blijven. In dit artikel 

wordt achtereenvolgens het volgende behandeld. (1) Het perspectief van waaruit gekeken 

kan en zou moeten worden naar educational governance; (2) De taak van het systeem van 

educational governance;; (3) De rol van de staat met betrekking tot onderwijs en 

onderwijsinstellingen; (4) Het specifieke karakter van onderwijs naar de aard van het 

proces en type organisatie in het maatschappelijk bestel; (5) te onderscheiden 

bestuursvormen; (6) conclusies met betrekking tot educational governance.  

 
 

Het perspectief op educational governance 
 
Hoe het vraagstuk van educational governance wordt beschreven, of dit nu empirisch is of 

normatief, hangt af van de positie (in een structuur) en van het belang van diegene die 

observeert en (be)schrijft. Zoals de econoom Amartya Sen het formuleert: “The 

objectivity of observations must be a position-dependent characteristic: not a ‘view from 

nowhere,’ but one ‘from a delineated somewhere” (Sen, 2002:464). Het rapport Degelijk 

onderwijsbestuur beschrijft het governancevraagstuk vanuit het perspectief van de 

onderwijsinstellingen (Onderwijsraad, 2004:18). Eijlander & Lauwerier (2004) kiezen 

voor een benadering van het vraagstuk van bestuur van maatschappelijke dienstverlening 

(waaronder zij ook onderwijs rekenen) waarin de professionele dienstverlener centraal 

staat. De Onderwijs raad sluit in zijn rapport aan bij de uitgangspunten zoals gehanteerd 

in de Nederlandse wetgeving; de Raad van Commissarissen richt zich naar het belang van 

de vennootschap (Raaijmakers, 2000:313; Schilfgaarde, 1995:203) en gaat uit van het 

belang van de instelling. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 

kiest een benadering waardoor het primaire proces centraal komt te staan (P.L. Meurs, 

2004).  
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 Het onderwijs kent vele belanghebbenden: de leerling, ouders, docenten, locale 

gemeenschappen, werknemers, de samenleving als geheel. Wie van deze 

belanghebbenden hebben het recht te definiëren wat goed onderwijs is? Langs welke 

procedure komen een of meerdere definities van goed onderwijs tot stand? In zijn boek 

The role of the firm in a free society stelt de Amerikaanse auteur Danley (1994:8):  “An 

approach to corporate responsibility cannot be debated except against the background of 

a general political theory.” Dit geldt ook het onderwijs. Wat goed onderwijs is, is een 

politieke beslissing in de samenleving: de definitie van goed onderwijs is de uitkomst van 

een democratisch proces resulterend in wetgeving. Deze wetgeving heeft op twee  te 

onderscheiden dimensies betrekking: (a) het recht op onderwijs en minimum eisen aan 

onderwijs; (b) de organisatie van het onderwijs en de financiering van het onderwijs. In 

dit artikel wordt verondersteld dat elk kind recht heeft op onderwijs. Voor het 

formuleren van principes voor educational governance is het van belang stil te staan bij de 

vraag waarom de overheid minimum eisen zou moeten stellen aan het onderwijs.  

 Vanuit verschillende perspectieven wordt onderwijs van belang geacht voor 

zowel de stabiliteit van de samenleving als voor de ontwikkeling van de samenleving. Via 

het onderwijs, maar het onderwijs heeft daarop geen monopolie, worden ook normen, 

waarden, gewoonten en conventies overgedragen op nieuwe leden van de samenleving en 

worden deze daardoor gesocialiseerd in de samenleving. Dit is van belang voor zowel de 

reproductie als voor de stabiliteit van de samenleving. Wanneer deze overdracht en 

socialisatie plaats vinden in de context van een ambitieuze en utopie gerichte samenleving 

vormt deze overdracht dan blijkt deze overdracht de basis te vormen voor innovatie en 

ontwikkeling omdat deze overdracht communicatie en samenwerking mogelijk maakt. 

Wordt deze overdracht gezien in het perspectief van het individu dan lijkt diezelfde 

overdracht verandering tegen te houden (Hardt & Negri, 2004:207).  

 In meer praktische termen geldt dat onderwijs van belang is voor het realiseren 

niet alleen van individuele ontwikkeling, maar daardoor ook van de sociaal-economische 

doelstellingen van Nederland, evenwichtige groei (Canton, 2002), participatie in het 

arbeidsproces, toegang tot welvaart, een redelijke inkomensverdeling en toegang tot 

kennis. Met andere woorden, onderwijs is een maatschappelijk belang. Daarmee is nog 

niet gezegd dat onderwijs een publiek belang is in de betekenis dat het de overheid is die 

het onderwijs moet verzorgen. Van een publiek belang (public good) is sprake wanneer 

niemand van het aanbod kan worden uitgesloten (waardoor privé investeerders niet 

geneigd zullen zijn er in te investeren) en wanneer de consumptie er van door het ene 
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individu niet leidt tot verminderde consumptie door andere individuen (Mueller, 2003:10-

11). In de zin van public choice theory is onderwijs geen publiek goed omdat niet aan de 

eerste voorwaarde is voldaan. Van veel meer belang is de eerder geschetste externe 

werking van het onderwijs voor de kwaliteit en de ontwikkeling van de samenleving als 

geheel. Dit te zien vergt een visie die persoonlijke, sectorale of locale belangen overstijgt, 

soms zelfs in het belang van de samenleving tegen vigerende opvattingen dient in te gaan. 

Daar komt bij dat het effect van goed of slecht onderwijs in een aantal gevallen pas op 

langere termijn is vast te stellen in termen van economische en maatschappelijke 

ontwikkeling (Sen, 1999).  

 Het voorgaande impliceert dat voor een vruchtbare behandeling van het 

vraagstuk van educational governance primair het maatschappelijk belang dient te worden 

gekozen. Hoe het maatschappelijk belang wordt gedefinieerd is de uitkomst van een 

politiek proces. Binnen het kader van het maatschappelijk belang, omdat dat in algemene 

termen is gedefinieerd, is heel veel ruimte voor het formuleren van deelbelangen. Het 

maatschappelijk belang impliceert dat minimum eisen aan de kwaliteit van het onderwijs 

moeten worden gesteld door de wetgever.  

 De vraag dient vervolgens te worden gesteld wat de implicaties zijn van het 

gekozen perspectief voor het vraagstuk van educational governance. Omdat ter 

beantwoording van die vraag eerst de vraag moet worden beantwoord wat dient te 

worden verondersteld onder educational governance, wordt in de volgende paragraaf dat 

eerst uitgewerkt en wordt de vraag beantwoord wat de consequenties zijn van het 

gekozen perspectief voor educational governance.  

 

 

De taak van het systeem van educational governance.  
 
Wat is nu precies educational governance? In het rapport Degelijk Bestuur van de 

Onderwijsraad (2004:17) wordt educational governance omschreven als: “spelregels en 

omgangsvormen voor degelijk bestuur van en degelijk toezicht op onderwijsinstellingen 

en een daarbij passende degelijke verantwoording van onderwijsinstellingen aan en 

beïnvloeding van onderwijsinstellingen door in- en externe belanghebbenden.” Het gaat 

de Onderwijsraad dus om spelregels, omgangsvormen, verantwoording en beïnvloeding. 

Deze definitie ontbeert een teleologische notie: waar gaat het nu eigenlijk om?  

In de economie heeft het systeem voor corporate governance twee functies.  
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De eerste functie van het systeem voor corporate governance is om signalen af te geven 

aan bestuurders van ondernemingen, voordat de afzetmarkt zulke signalen afgeeft, waarin 

te investeren en uit welke activiteiten de onderneming zich moet terugtrekken (Jensen, 

2000: H. 2). Immers een RvB heeft steeds de neiging vast te houden aan bestaande 

activiteiten en neemt daardoor niet die beslissingen die economisch gesproken (optimale 

resource allocatie ter wille van maximalisatie van de welvaart) het meest wenselijk zijn. 

Vele RvB’s zitten gevangen in wat genoemd wordt de cashflow trap (Jensen, 2000:12), in de 

psychologie van belief conservatism (March, 1994:183) en dominant logic (Prahalad & Bettis, 

1996). Het systeem van corporate governance in het bedrijfsleven heeft ook de functie 

om waar nodig het bestuur van de onderneming tot overnames, break ups, mergers en 

andere vormen van herstructurering e.d. te dwingen en doet dat ook (Donaldson, 1994:; 

Jensen, 2000:H. 2). De noodzaak van herstructureringen van ondernemingen, in het 

bijzonder het openbreken van gesloten verticaal en functioneel geïntegreerde 

productievormen, is een logisch voortvloeisel uit het algemene welvaartstheorema van 

Arrow-Debreu: een optimale allocatie van productiefactoren leidt tot een optimale 

economische groei. Daarmee geldt dat de dynamiek van het economisch proces een beter 

uitgangspunt is om de effectiviteit van het systeem van corporate governance te 

beoordelen dan wat er in de wet wel of niet is vastgelegd met betrekking tot formaliteiten 

als verslaglegging en regels met betrekking tot toezicht, zonder het belang van die laatste 

overigens te ontkennen (Williamson, 1996).  

Een tweede functie van het systeem van corporate governance is om af te 

dwingen dat de productiefactoren van de onderneming (wanneer eenmaal zo optimaal 

mogelijk gealloceerd) zo effectief en zo efficiënt mogelijk worden gebruikt, resulterend in 

een zo hoog mogelijk rendement van de onderneming in het perspectief van de langere 

termijn. In de eerste plaats betekent dit het steeds zoveel mogelijk reduceren van de agency 

costs1 in de verhouding tussen kapitaalverschaffers en de bestuurders van de 

onderneming. In de tweede plaats betekent dit het afdwingen, waar nodig en mogelijk, 

van business reengineering en/of process reengineering.  

De eerste functie van het systeem van corporate governance komt niet tot uiting 

in de code Tabaksblat, maar ook niet, als logische consequentie van het gekozen 

perspectief, in de definitie van de Onderwijsraad. Die eerste functie van corporate 

                                                 
1 Agency costs is het verschil van de maximale opbrengsten in het geval de eigenaar van de 
onderneming zelf de onderneming leidt en de maximaal realiseerbare opbrengsten in het geval de 
eigenaar de leiding van de onderneming aan gesalarieerd management  overlaat, de hoogte van het 
verschil wordt veroorzaakt door de kosten van de controls die de eigenaar moet hanteren over het 
gesalarieerd management.  
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governance ligt wel besloten in de definitie die de OECD voor corporate governance  

hanteert. Wanneer deze definitie wordt vertaald naar het Nederlandse  onderwijs 

resulteert de volgende formulering:  

 “Onder educational governance wordt verstaan het systeem van organen, 

bevoegdheden, rechten, plichten, machtsmiddelen en processen waardoor (1) het bestuur 

van een onderwijsinstelling en de leerkrachten voor het in die instelling georganiseerd 

onderwijs, de waarde van dat onderwijs voor de ontwikkeling van de samenleving naar 

inhoud en niveau optimaliseert, (2) diegenen die daartoe een legitiem belang hebben 

toegang verlenen tot dat onderwijs, (3) zodat het bestuur en de leerkrachten over het 

door hen verzorgde onderwijs en over de aanwending van middelen, verantwoording 

afleggen aan diegenen die daartoe een legitiem recht hebben, (4) waarmee specifieke 

besluiten van het bestuur vooraf kunnen worden gecorrigeerd, (5) waarmee het bestuur 

wordt benoemd, beoordeeld, beloond, décharge wordt verleend en wordt ontslagen.”  

 Tot het systeem van educational governance behoren niet alleen de organen van 

rechtspersonen als verenigingen, stichtingen en gemeenten die onderwijs verzorgen, ook 

het geheel van maatschappelijke organisaties, het democratisch proces, de wetgever , 

ministeries, behoren tot het systeem van educational governance.  

 Met de beschreven functie en ontologie van educational governance is het mogelijk 

een antwoord te formuleren op de vraag, gesteld in de vorige paragraaf, wat de 

consequenties zijn voor educational governance wanneer de ontwikkeling van de samenleving 

als geheel als perspectief wordt genomen om een opvatting over educational governance te 

formuleren. Die consequentie kan geformuleerd worden als een eerste principe voor 

educational governance: Het onderwijs en de daartoe bestaande organisatie van instellingen, 

besturen, beleidsbepaling, middelen allocatie, en aanwending van middelen wordt 

beoordeeld vanuit de ontwikkeling van de samenleving als geheel.  

Inkomensongelijkheid, deprivatie van toegang tot kennis, een niet-functionerende 

democratie, individuen en groepen die niet met vrijheid kunnen omgaan, een verstarde 

cultuur, niet met emoties kunnen omgaan, criminaliteit, gebrek aan economische groei, 

alle zijn het signalen dat er mogelijk iets schort aan het onderwijssysteem als geheel en 

aan individuele opleidingen en instellingen. Dit moet niet worden omgekeerd in de zin als 

er met één van deze factoren iets aan de hand is dat het onderwijs dat de expliciete taak 

heeft dat op te lossen: onderwijs is er voor onderwijs, educatie en ontwikkeling van 

individuen. Evenmin impliceert dit eerste principe van educational governance dat onderwijs 

als maatschappelijk belang daardoor geregeerd zou moeten worden door de staat, 
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daarover handelt de volgende paragraaf. Het eerste principe impliceert ook dat wanneer 

de direct betrokkenen bij een specifieke instelling voor onderwijs, ouders, leerlingen, 

leerkrachten, de directe omgeving, tevreden zijn over het onderwijs van die instelling, het 

daarom nog niet goed is: de lat zou te laag gelegd kunnen zijn. 

 

 

De rol van de staat met betrekking tot onderwijs 
 

De discussie over educational governance wordt sterk bepaald door de feitelijke rol 

van de overheid zoals die nu is en door de gehanteerde tegenstelling overheid – vrije 

marktmechanisme. Onderwijs, zo wordt in deze paragraaf uiteen gezet, behoort tot het 

domein van het particulier initiatief. Pas wanneer dat als uitgangspunt wordt genomen is 

het mogelijk een consistent systeem voor educational goverance te formuleren.  

In veel beschouwingen wordt het marktmechanisme als ultieme instrument 

gezien voor de coördinatie van vraag en aanbod van goederen en diensten. In het 

bijzonder in een ontwikkelde samenleving met een sterke differentiatie in vraag en 

aanbod van goederen en diensten kan de afstemming (coördinatie) van vraag en aanbod 

niet adequaat worden opgelost door centrale planning (Hayek, 1945). Omdat centrale 

planning en overheid synoniem worden genomen impliceerde het door de econoom Von 

Hayek geformuleerde inzicht een liberalisatie van markten en het terugdringen van de 

overheid. Zo ook het onderwijs nadat het onderwijs in de negentiende eeuw vanuit het 

domein van het particulier initiatief was geüsurpeerd door de overheid om precies de 

redenen als geschetst in de eerste paragraaf (Dees, 2002:; Kalma, 2002).  

In de euforie van het samengaan van de na-oorlogse groei van de economie in de 

twintigste eeuw, het materialisme, de liberalisatie van markten en het terugdringen van de 

overheid ontstond een dominantie van het neo-klassieke economische marktdenken over 

bijkans alle aspecten van de samenleving. Daarbij werd er aan voorbijgegaan aan twee 

aspecten. De eerste is dat een markt niet op zichzelf kan functioneren. Het 

marktmechanisme bestaat bij de gratie van sterke formele instituties als 

eigendomsrechten en rechtspraak, alsook een politiemacht ter bescherming van de 

persoonlijk veiligheid en bezit. Het marktmechanisme is ondenkbaar zonder moraliteit. 

Zonder moraliteit zou het contracteren van transacties en het bewaken van de naleving 

van contracten zo kostbaar zijn dat het marktmechanisme niet efficiënter zou zijn dan 

hiërarchische of centrale planning. Omdat die laatste de differentiatie in de moderne 
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samenleving niet kunnen verwerken, zou de afwezigheid van moraliteit impliceren dat de 

economische groei die in de westerse wereld is gerealiseerd in de twintigste eeuw nimmer 

gerealiseerd zou zijn.  

Moreel handelen is intrinsiek gemotiveerd (Etzioni, 1988). Moreel handelen geeft 

uitdrukking aan, respectievelijk bevestigt een commitment aan een norm, een waarde. 

Moreel handelen is niet de consumptie van een goed of van een dienst en daarmee is 

moreel handelen niet onderworpen aan een middel-doel relatie. Of anders uitgedrukt, 

moreel handelen is niet gericht op de nuts maximalisatie zoals geformuleerd in de 

klassieke  economie en zoals verondersteld in het marktmechanisme. De mens is niet 

alleen maar een rationeel, calculerend wezen gericht op zijn eigen belang, steeds ook 

streven mensen ernaar hun morele engagement jegens de medemens te honoreren: non 

sibivivere, sed et aliis proficere (Etzioni, 1988:254). Daarvoor heeft de mens een eigen ruimte 

nodig tegen over die van de staat en tegenover die van het marktmechanisme. Naast het 

gezin en de familie vindt de mens die ruimte in het particulier initiatief. Uit zorg en 

verantwoordelijk voor de ander (zwakkere, gedepriveerde andere), ondernemen groepen 

burgers activiteiten om voor-elkaar-te-zorgen. Tot die zorg behoort ook onderwijs: het 

kind helpen zich zo te ontwikkelen dat het zelfstandig zich in materieel en geestelijk 

opzicht kan redden in de samenleving en zelf weer een drager wordt van die 

samenleving, niet alleen economisch en biologisch, maar ook in cultureel en geestelijk 

opzicht. Het gaat daarbij zowel om het belang van het kind als individu als om het belang 

van de samenleving als geheel. Vandaar ook dat onderwijs altijd onderwerp is geweest en 

zal zijn van ideologische strijd: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Deze zorg voor de 

ontwikkeling van het kind is primair de verantwoordelijkheid van de ouders. Omdat niet 

alle ouders de middelen hadden, en soms ook niet de ambitie of kennis, zoals wenselijk 

vanuit een maatschappijvisie of utopische visie van sociale stijging, hebben anderen, 

geestelijken bijvoorbeeld, steeds onderwijs verzorgd.  

In de Nederlandse samenleving is onderwijs, naast bijvoorbeeld bejaardenzorg, 

steeds onderwerp geweest van het particulier initiatief (civic society), circa driekwart van de 

leerlingen in het basisonderwijs bezoekt een bijzonder school, dat wil zeggen een school 

die niet is opgezet door een overheid. Onderwijs is niet alleen een res publica bij uitstek is 

het vanuit de zorg om de ontwikkeling van het kind ook een res communis.   Omgekeerd, 

door zelf initiatief te nemen, verantwoordelijkheid te dragen kan de mens zijn moreel-zijn 

invulling geven en ontwikkelen, wat vervolgens dan weer bijdraagt aan een gezonde 

economische ontwikkeling (Fukuyama, 1995). Onderwijs is één van de instituties die 
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voorwaardelijk zijn voor een goed functionerend marktmechanisme, enerzijds via het 

hiervoor geschetste mechanisme van communicatie en samenwerking, anderzijds doordat 

via de organisatievorm van het particulier initiatief het de moraliteit in de samenleving 

bevordert. 

De vraag die dan gesteld moet worden is of een institutie die voorwaardelijk is 

voor het goed functioneren van het marktmechanisme bestuurd kan worden volgens 

dezelfde principes als de organisaties die behoren tot de vrije markt. Het antwoord op die 

vraag moet ontkennend luiden: instituties concentreert zich op de dikke waarden in de 

samenleving zoals bijvoorbeeld waarheid, ethiek (Wertrationalität). Productieorganisaties 

concentreren zich op de dunne waarden efficiency en effectiviteit (Zweckrationaliät) 

(Zijderveld, 2000:35). Dit impliceert dat er in het besturen van marktorganisaties en 

instituties als het onderwijs sprake is van een verschillende hiërarchie in waarden op het 

moment dat er keuzen gemaakt moeten worden. Het domein van het particulier initiatief 

is in de samenleving een eigenstandig gebied ten opzicht van dat van de staat en de 

markt, dat een eigen belang en legitimiteit en functie heeft. Het onderwijs als res communis 

maakt onderdeel uit van het domein van het particulier initiatief.  

Deze conclusie leidt dan ook tot een tweede principe voor educational governance: 

Onderwijs wordt georganiseerd door burgers, ouders, of docenten of in combinatie, of 

anderszins vanuit maatschappelijke groeperingen, op basis van zelfbestuur en eigen 

verantwoordelijkheid in het domein van het particulier initiatief. 

Deze definitie sluit niet uit dat er ook commercieel aanbod is van onderwijs, de 

definitie gaat er vanuit dat ter wille van de ontwikkeling van de samenleving leerlingen 

steeds toegang hebben tot onderwijs wat betreft de kosten daarvan en dat de bulk van 

het onderwijs gebaseerd is op Zweckrationalität.  

Het voorgaande roept uiteraard de vraag op wat de rol is van de rijksoverheid 

met betrekking tot onderwijs. Het feit dat in artikel 23 van de Grondwet is bepaald dat 

het onderwijs onderwerp is van aanhoudende zorg is van de Regering impliceert niet dat 

de overheid zelf onderwijs zou moeten organiseren. De overheid dient er voor te zorgen 

dat alle kinderen in Nederland ongehinderd (kosten, afstand, toelatingseisen, 

levensbeschouwelijke grondslag) onderwijs kunnen genieten. Daartoe moet de overheid 

het particulier initiatief bevorderen. Vervolgens moet het zo gezien worden dat de 

overheid het onderwijs dat er moet zijn in de samenleving als het ware “inkoopt” bij 

instellingen voor onderwijs. De praktijk is echter anders. Omdat in de Comptabiliteitswet 

verenigingen en stichtingen voor bijzonder onderwijs gezien worden als rechtspersonen 
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met een wettelijk taak, die geheel of nagenoeg geheel bekostigd wordt door de overheid, 

vallen deze instellingen onder het financieel toezicht van de overheid, zoals uitgevoerd 

door de Auditdienst  van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur. 

Daarnaast is er inmiddels ook sprake van toezicht door datzelfde ministerie op de 

besturen van de instellingen voor onderwijs, naast het grondwettelijk toezicht op de 

deugdelijkheid en zedelijkheid van het onderwijs zelf. In dit systeem van drievoudig 

toezicht moet dan ook nog de betrokkenheid van ouders een plaatsvinden.  

Voor een effectief systeem van educational governance is het noodzakelijk dat de dit 

drievoudige toezicht wordt vervangen door een enkelvoudig systeem waarin de overheid 

het maatschappelijk noodzakelijke onderwijs als het ware “inkoopt”.  Uit de eerder 

uiteenzetting over de rol van het onderwijs in de samenleving, het onderwijs als res publica 

volgt dat de overheid zekere minimum eisen heeft te stellen aan het onderwijs, zowel met 

betrekking tot niveau als met betrekking tot relevantie in relatie tot de ontwikkeling van 

de samenleving. Dat onderwijs dat aan gestelde eisen voldoet wordt bekostigd, onderwijs 

dat niet voldoet wordt niet bekostigd. Wat de instelling die dat geld ontvangt daarmee 

doet is de verantwoordelijkheid van die instelling zelf. Als ik een kilo suiker koop bij 

Albert Heijn dan maak ik mij als koper niet druk om wat AH met het door mij betaalde 

geld doet. Die vraag stel ik wel in mijn rol als aandeelhouder van Ahold de 

moedermaatschappij van AH. De overheid gedraagt zich in de huidige situatie tegenover 

instellingen die onderwijs verzorgen, zowel als koper, als externe accountant en als 

aandeelhouder. In termen van het bedrijfsleven lijkt dat nog het meest op een concern-

verhouding.  

Uiteraard dient er op het executieve, dagelijkse bestuur van een instelling die het 

geld voor het door de overheid “gekochte” onderwijs heeft ontvangen, toezicht te 

worden uitgeoefend; het is niet hun eigendom. Daarover verderop meer. Omdat de 

overheid als “inkoper” van onderwijs in veel (geografische) gevallen met monopolies of 

oligopolistische verhoudingen wordt geconfronteerd, zal de overheid inzage willen 

hebben in efficiencies, dat er geen sprake is van directe of indirecte winstuitkeringen, de 

effectiviteit van besteedde gelden. Immers in de planning van de bekostiging van het 

onderwijs dient het Ministerie zicht te hebben op de cost dynamics en leercurves. Dit kan 

worden opgelost door instellingen niet alleen leerplannen bij het Ministerie te laten 

indienen, maar ook een offerte met daarin de opbouw van de kosten van het geoffreerde 

onderwijs. Dat zal qua informatiestromen niet veel verschillen zoals het nu gaat, waar het 

omgaat is het principe van zelfbestuur versus de overheid.  
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Bij het voorgaande moet een opmerking worden gemaakt over het bij de 

overheid gehanteerde begrip ‘vraagsturing’. Dit geldt als tegenhanger van het begrip 

“aanbodsturing” (door de overheid). Geheel zuiver is deze tegenstelling niet: het aanbod 

door de overheid is vraagsturing via het politieke proces. Waar het om gaat is of de 

coördinatie van vraag en aanbod decentraal (via inschrijvingen door ouders of leerlingen) 

of centraal (via het ministerie of een ander centraal orgaan) wordt gecoördineerd. Eerder 

is gesteld dat onderwijs een publiek belang dient in relatie tot bijvoorbeeld de sociaal-

economische doelstellingen van Nederland. Een voorbeeld van een succes daarvan is de 

ontwikkeling van het technisch onderwijs na de Tweede Wereld Oorlog, toen het 

opzetten van dat technisch onderwijs benoemd was in de Industrialisatie Nota’s en 

gedragen werd door het tripartiete overleg over productiviteitsbevordering.  

Vandaag de dag leven dank zij Internet ouders, studenten, docenten, 

beleidsmedewerkers op ministeries, medewerkers van maatschappelijke organisaties, 

politici, in dezelfde informatieruimte. Waarom zou een beleidsmedewerker beter in staat 

zijn de consequenties van bijvoorbeeld de Lissabonakkoorden in onderwijs te vertalen 

dan een docent dat zou kunnen, ze hebben dezelfde opleiding. Als gevolg van allerlei 

psychologische mechanismen kent deze vraag geen eenduidig antwoord. Deze vraag kan 

alleen in procedurele vorm worden opgelost. Laat docenten en onderwijsinstellingen 

nieuw aanbod voor onderwijs initiëren zoals zij dat van belang zien voor hun leerlingen 

en voor de samenleving en offreer dit aan het ministerie ter bekostiging. Het ministerie 

kan oordelen over kwaliteit en relevantie. Het aantal ingeschreven leerlingen kan hierbij 

een rol spelen, maar dat hoeft niet. Een groot aantal leerlingen dat zich inschrijft op een 

nieuw onderwijsprogramma kan evengoed wijzen op een pretpakket, terwijl een gering 

aantal evengoed het gevolg er van kan zijn dat nog maar weinigen nieuwe ontwikkelingen 

begrijpen.  

Het voorgaande leidt tot een volgende principes voor eductaional goverance, in 

aanvulling op het eerste.  

Het tweede principe voor educational goverance is dat onderwijs zoveel mogelijk in 

het domein van het particulier initiatief wordt georganiseerd op basis van zelfbestuur en 

eigen verantwoordelijkheid van ouders, docenten, maatschappelijke groeperingen e.d.  

Het derde principe voor educational governance is dat de overheid minimum eisen 

stelt aan het niveau en de relevantie van onderwijs, slechts daarop toezicht uitoefent en 

onderwijs bekostigt op basis van het voldoen aan het gestelde niveau en relevantie en 
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aantallen ingeschreven leerlingen. Indien onderwijs niet voldoet aan gestelde minimum 

eisen wordt de bekosting onverwijld gestaakt.  

Een vierde principe is dat een instelling voor onderwijs, of een onderdeel 

daarvan, respectievelijk een specifieke opleiding failliet moet kunnen gaan (Chester E. 

Finn Jr., Manno, & Vanourek, 2000). Zonder deze stok achter de deur is een governance 

systeem geen governance systeem. Uiteraard is een faillissement een nare zaak (Kalma, 

2002). Een consequentie van dit vierde principe, in combinatie met de maatschappelijke 

functie van het systeem van educational governance is dat diegenen die toezicht houden op 

een individuele instelling voor onderwijs het belang van goed onderwijs (op een specifiek 

terrein, in een regio) zwaarder moeten laten weten dan het  belang van de individuele 

instelling zelf.  

 

Het specifieke karakter van onderwijs 
 

 Met de hiervoor geformuleerde principes is de plaats van de onderwijsinstelling 

in het maatschappelijk bestel bepaald. Veel tijd en energie wordt gestoken in de discussie 

over de organisatie van het bestuur en het toezicht op het bestuur van de 

onderwijsinstellingen zelf. Ook daarvoor geldt dat de code Tabaksblat een slechte 

leiddraad is. Tabaksblat is impliciet gebaseerd op de transactie economie, eenvoudig te 

definiëren en afdwingbare eigendomsrechten. Onderwijs is geen onderdeel van de 

transactieeconomie.  

Onderwijs heeft in een viertal opzichten een eigen karakter. In de eerste plaats 

behoort onderwijs tot het niveau van transformatieprocessen in de economie, niet tot de 

dienstverlening. Dit wil zeggen dat de leerling input en output is van een proces waarbij 

de doelstelling van dat proces is de individuele ontwikkeling van die leerling en de 

reproductie van de samenleving. Onderwijs is niet alleen kennisoverdracht, het gaat ook 

om het zich realiseren van het eigen ik in relatie tot anderen, het ontwikkelen van een 

eigen identiteit, het opbouwen van een netwerk, het ontwikkelen van een wereldbeeld, 

etc. In verband hiermee is het van belang dat de ontwikkeling van de leerling niet 

uitsluitend door het onderwijs wordt bepaald, televisie, sportclubs, muziekscholen, 

verenigingen spelen hierin evenzeer een rol. De specifieke rol van het (formele) 

onderwijs is de leerling helpen zijn weg te vinden in de grote hoeveelheid informatie, 

beelden, opvattingen, meningen die zich via meerdere kanalen hem geworden. Het effect 
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van een leertraject wordt bepaald door de inspanning van de leerling: “Great teachers don’t 

teach. They help students learn”(Neusner, 1997:1028).  

Het resultaat van een opleiding kan niet direct gemeten worden, het is een 

outcome, geen output. Deze outcome kan slechts via gecompliceerde longitudinale studies 

worden vastgesteld. Het sturen op direct meetbare output bij instituties leidt tot pervers 

gedrag: om een hoog slagingspercentage bij examens te realiseren worden zwakkere 

leerlingen van opleidingen geweerd, leerprestaties worden te gunstig voorgesteld 

waardoor de leerling geen reële terugkoppeling krijgt over zijn presteren. Financiering is 

enkel is gebaseerd op ingeschreven leerlingen (het voucher-systeem) leidt er wel toe dat 

instellingen zich inspannen om leerlingen te werven, maar daar blijft het dan ook bij. 

Vandaar dat in de Verenigde Staten mede bekostigd wordt op basis van gap-closing: de 

mate waarin een opleiding er in slaagt een leerling, gegeven zijn ingangsniveau, op een 

gedefinieerd niveau van ontwikkeling en vaardigheden te krijgen.2 

Het voorgaande impliceert een vijfde principe voor educational governance: een 

onderwijsinstelling respectievelijk een specifieke opleiding wordt beoordeeld op zijn 

outcome met betrekking tot de individuele onwikkeling van leerlingen en bijdrage aan de 

maatschappelijke ontwikkeling.  

Een derde karakteristiek van onderwijs is dat het onderwijs wordt gegeven door 

professionals. Een professional is een persoon die een door de samenleving erkende en 

(wettelijk) gedefinieerde rol vervult, zoals priester, arts, advocaat en ook leraar. De 

professional heeft zich specifieke vakkennis eigen gemaakt, is toegelaten tot de professie 

op basis van het afleggen van een examen (en in een aantal gevallen van een eed), plaatst 

zichzelf onder collegiaal toezicht en staat (in de meeste gevallen) onder een specifiek 

tuchtrecht. De professional is bevoegd zijn ambt zelfstandig uit te oefenen zonder direct 

hiërarchisch toezicht. De professional vervult een voor de samenleving vital need op basis 

van zijn vakkennis, zijn contract met de cliënt valt onder BW7, waarmee bepaald is dat 

hij het belang van de cliënt boven zijn eigen belang moet stellen en geen misbruik mag 

maken van zijn kennisoverwicht over de cliënt. Immers de reden dat de wetgever de 

professional in het BW apart heeft benoemd is om machtsmisbruik tegen te gaan. Kennis 

is macht, zo heeft Francis Bacon (1561 – 1626)  ons geleerd, dat geldt ook in het 

onderwijs.   

In dit verband wordt vaak gesproken over de autonomie van de professional 

(Meurs, 2004:111). Dan wordt autonomie bedoeld als tegenhanger van het werken door 

                                                 
2 Prof. Sabel tijdens een voordracht op het Ministerie van OCW, april 2004. 



J. Strikwerda Educational governance  blz. 15/24 
 

een functionaris (ambtenaar) in een Weberiaanse bureaucratie (Weber, 1922).3 Ook de 

functionaris moet aan vaktechnische eisen voldoen en specifieke examens afleggen, maar 

al wat hij doet of laat dient gebaseerd te zijn op een wet (= eerste beginsel van behoorlijk 

bestuur) en heeft daarmee geen discretionaire bevoegdheid. Daarnaast wordt de 

Weberiaanse bureaucratie (ook in het bedrijfsleven) toegepast om de ondergeschikte te 

beschermen tegen de willekeur van zijn superieuren. De professional dient zich te 

houden aan de body of knowledge (en protocollen) van zijn professie maar is bevoegd die 

naar eigen inzicht in specifieke gevallen toe te passen (heeft wel discretionaire 

bevoegdheid), immers daarvoor is hij opgeleid en heeft hij bewezen dat te kunnen. Voor 

de docent betekent dit dat gegeven de onderwijsopdracht die hij heeft gekregen en 

aanvaard (onderwerp, specifieke groep leerlingen) hij bevoegd is zelf vorm en inhoud te 

geven aan het onderwijs. De professional werkt in veel gevallen in een groter verband, 

school, ziekenhuis, waarbij er sprake is van specialisatie, differentiatie in het aanbod, 

waarover één of andere vorm van coördinatie nodig is. Daarnaast bestaat er binnen 

professies doorgaans een hiërarchie op basis van ervaring en deskundigheid. De 

professional die zich schikt in een systeem van coördinatie en professionele hiërarchie 

doet dat in formele zin op basis van vrijwillige keuze, maar er kan sprake zijn van 

economische dwang.  

Gezien het toenemende belang van kennis in de samenleving is er steeds een 

proces gaande van de-institutionalisering van de professional. Dit laatste wordt in de 

hand gewerkt door de verbeterde kennisvoorziening in de vorm van internet en op 

andere wijze in technologie opgeslagen kennis. Deze de-institutionalisering doet zich ook 

voor in het onderwijs. Deels autonoom zoals hiervoor al geschetst, deels ook omdat 

bestuurders van instellingen in de veronderstelling verkeren dat een onderwijsinstelling 

op dezelfde wijze zou moeten worden bestuurd als een productieorganisatie of als een 

Weberiaanse bureacratie. In het geval van het onderwijs wordt dit laatste nog eens in de 

hand gewerkt door de uitgebreide regelgeving vanwege de rijksoverheid.  

Voor het besturen van een onderwijsinstelling is van belang dat docenten 

professionals zijn, geen ambtenaren (in weerwil van hun rechtspositie). Dit impliceert dat 

alleen bestuurders en leidinggevenden die zelf ook professional zijn, bevoegd zijn, op 

basis van een body of knowledge in discussie te treden met een docent over de inhoud en 

                                                 
3 Er wordt wel gesuggereerd dat de Weberiaanse bureaucratie niet meer van deze tijd is. Het blijkt dat 
juist voor een open democratische samenleving met een goed functionerend marktmechanisme er geen 
alternatief is. Het inzicht van Aristoteles, de overheid is een overheid van wetten, niet van personen 
(the rule of law) wint weer snel aan betekenis (Fukuyama, 2004:; Moe, 2004). 
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vorm van het te geven van onderwijs, waarbij dat dan een discussie is tussen gelijken is. 

Het voorgaande impliceert niet dat de docent maar zijn gang kan gaan. De docent-als-

professional moet altijd kunnen uitleggen waarom hij het onderwijs zo vorm en inhoud 

geeft als hij doet, maar noch de niet-professionele bestuurder, noch de ouder of cliënt is 

zelfstandig bevoegd wanprestatie te stellen in het geval van verschil van opvatting met de 

docent. De docent moet ook steeds worden uitgedaagd door zijn omgeving met 

betrekking tot de relevantie en de kwaliteit van zijn onderwijs.  

De meest voor de hand liggende rechtsvorm voor een organisatie van 

professionals is de maatschap omdat daarin het eigendom van het productiemiddel, 

persoonsgebonden kennis, en zeggenschap in één hand liggen. De maatschap kent, 

althans in zijn huidige vorm, tekortkomingen om als eigenaar van omvangrijke fysieke 

goederen te fungeren.4 

Voor educational governance impliceert het voorgaande een zesde principe: een 

onderwijsinstelling wordt bestuurd en geleid òf als een associatie van professionals òf als 

een infrastructuur (voor maatschappen van) professionals, niet als een Weberiaanse 

bureaucratie. Dit principe sluit niet uit dat een docent in loondienst is van een stichting 

voor onderwijs, het principe waarborgt de discretionaire bevoegdheid van de docent.  

  

 

Te onderscheiden bestuursvormen  
 

Met de geformuleerde zes principes voor educational governance is het mogelijk 

enkele opmerkingen te maken over wat ten onrechte vaak wordt verstaan onder 

educational governance: de constructie van toezichthouder en bestuurder, en hun onderlinge 

taakverdeling. Hierover is al meer gezegd (Commissie Strikwerda, 2003:; Onderwijsraad, 

2004), zodat we ons kunnen beperken tot de kern van de zaak.  

Veel discussie is er steeds over de vraag wie het bestuur van een instelling voor 

onderwijs vormt. Het antwoord op die vraag is eenvoudig: het bestuur van een instelling 

voor onderwijs (vereniging, stichting) wordt gevormd door diegenen die bij de Kamer 

van Koophandel als zodanig staan ingeschreven. Dat bestuur is autonoom behoudens 

beperkingen geformuleerd in de statuten en in de wet. Dat bestuur kan zijn 

                                                 
4 Vgl. de organisatie van een aantal ziekenhuizen. Het ziekenhuis is als stichting georganiseerd en 
functioneert in essentie als (hoogwaardige en gespecialiseerde) infrastructuur voor een aantal 
maatschappen die daarbinnen voor eigen rekening en risico hun werk verrichten.  
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verantwoordelijkheid (jegens de rechtspersoon, jegens de algemene ledenvergadering) 

niet delegeren. Verantwoordelijkheid kan niet worden gedelegeerd, enkel 

beslissingsbevoegdheden en het gebruikrecht op eigendom kan worden gedelegeerd.5  

Omdat verantwoordelijkheid niet kan worden gedelegeerd omvat de daad van delegatie 

ook steeds de plicht tot toezicht. 

Om allerlei redenen die ook elders zijn uiteengezet, redenen die overigens meer 

nog van psychologische aard zijn dan van formele aard (Strikwerda, 2004) dient er steeds 

sprake te zijn van een orgaan belast met toezicht op de dagelijkse leiding van een 

onderwijsinstelling (de executieven) dat gescheiden is van en onafhankelijk van die 

dagelijkse leiding. Dit is het zevende principe van educational governance.  

Functie gaat vooraf aan vorm, dus dient eerst de vraag beantwoord te worden 

wat de taken zijn van het toezichthoudend orgaan.6 Deze taken kunnen als volgt worden 

samengevat. Het toezichthoudend orgaan ziet er op toe dat:7   

1. Dat het bestuur de missie en identiteit van de instelling juist vertaalt in het aanbod 
van onderwijs, naar vorm en inhoud; 

2. Dat het bestuur het aanbod van onderwijs steeds tijdig aanpast (herstructureert) op 
veranderingen in de maatschappelijke omgeving; 

3. Dat het bestuur de doelstellingen van de instelling noch te laag zet uit oogpunt van 
risicomijding, noch te hoog uit overmoed; 

4. Het bestuur beschikbare middelen optimaal inzet over het geheel van onderwijs 
activiteiten; 

5. Dat de instelling zo efficiënt mogelijk werkt waarbij Wertrationalität dominant blijft 
boven Zweckrationalität; 

6. Dat het bestuur zich gedraagt als een goed rentmeester, dat wil zeggen toevertrouwde 
materiële en immateriële middelen zo productief mogelijk maakt, zonder roofbouw te 
plegen op die toevertrouwde middelen en die middelen beschermt tegen misbruik en 
diefstal (duty of care); 

7. Dat het bestuur en anderen die namens de instelling handelen, zich steeds houden 
aan de wet, wat maatschappelijk betamelijk is en aan de bepalingen van de statuten 
van de instelling; 

8. Dat het bestuur de daartoe in de statuten en in de wet omschreven besluiten tijdig en 
juist ter goedkeuring voorlegt aan de daartoe aangewezen organen en dat die organen 
zich daarover actief buigen; 

                                                 
5 In het onderwijs wordt veelal gesproken over mandatering, waarbij dan naar het bestuursrecht wordt 
gekeken voor de interpretatie daarvan. In de interne organisatie (van een vereniging of stichting) is 
enkel sprake van privaatrechtelijk handelen en betekent ‘mandatering’ de combinatie van een 
opgedragen taak met bijbehorende (beperkte) handelings- en beslissingsbevoegdheden. Er is nimmer 
sprake van overdracht (afstand doen van) wat dan ook.  
6 De in het rapport Degelijk onderwijsbestuur (Onderwijsraad, 2004) gehanteerde definities voor 
bestuur, toezicht en verantwoording worden hier nadrukkelijk niet gevolgd; de door de Onderwijsraad 
gehanteerde formulering beschrijft enkel processen, wat beschreven wordt is noch normatief noch 
toetsbaar en sluit ook niet aan bij de gangbare (internationale) literatuur over deze onderwerpen.  
7 Dit overzicht is afgeleid uit de internationale literatuur over corporate governance en is hier omgewerkt 
naar het onderwijs.  
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9. Dat een lid van het bestuur zijn persoonlijke belangen steeds onderschikt houdt aan 
de belangen van de instelling (duty of laoyalty); 

10. Dat het bestuur en anderen zich niet onwettig of in onredelijke mate een deel van de 
opbrengsten van de instelling toeeigent die de anderen rechtens toekomen; 

11. Dat het bestuur verantwoording aflegt aan diegenen die daartoe een legitiem recht 
hebben. 

 
Het onderscheid toezicht – executief bestuur is eenvoudig zo te schematiseren: het 

executief bestuur initieert, het toezichthoudend orgaan verleent fiat, het executief bestuur 

voert uit,  het toezichthoudend orgaan controleert en grijpt zonodig corrigerend in.  

 

De taken van het executief bestuur kunnen als volgt worden samengevat:8  

 

1. Het vertalen van de missie en de identiteit van de stichting in het onderwijs, in 
relatie tot de door de overheid gestelde normen en locale omstandigheden en 
ontwikkelingen; 

2. Het onderwijs realiseren, o.m. door het aantrekken van de juiste leerkrachten, 
bepalen van typen onderwijs e.d., openen, samenvoegen, splitsen en sluiten van 
scholen; 

3. Het presenteren van de onderwijsinstelling op de “markt” van onderwijs 
zoekenden en op de markt van aanbod van leerkrachten en naar andere relevante 
instellingen; 

4. Het verwerven van de middelen ten behoeve van de onderwijsinstelling; 
5. Het beheren van de waarden van de onderwijsinstelling, materiële en immateriële, 

als ook het zorgen voor de veiligheid van leerlingen, leerkrachten en 
medewerkers; 

6. Het voeren van de financiële en niet-financiële administratie van de 
onderwijsinstelling; 

7. Het afleggen van verantwoording; 
8. Het bestuursproces in eigenlijke zin: 

a. Prévoyance 
b. Organisation 
c. Commandement (leiderschap) 
d. Coordination 
e. Contrôle (intern toezicht) 

 
 
Gegeven deze  taakomschrijvingen van toezicht en executief bestuur kan een antwoord 

worden gegeven op de vraag hoe dit te organiseren. Deze organisatie moet vorm gegeven 

worden in de rechtspersoon waarin de onderwijsinstelling is georganiseerd. De gangbare 

                                                 
8 Dit overzicht is bewerkt naar: Fayol, H. 1918/1999. Administration Industrielle et Générale. Paris: Dunod. Dit 
werk geldt internationaal  als het basiswerk voor zowel ondernemingsbestuur als voor het besturen van 
publieke instellingen met een uitvoerende taak.  
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rechtspersonen zijn de vereniging, de stichting en de gemeente (de laatste wordt hier niet 

verder behandeld, zie daarvoor (Onderwijsraad, 2004)).  

 Zolang wordt voldaan aan het beginsel van scheiding van toezicht en uitvoering 

volgens de hiervoor beschreven taakomschrijvingen, is het om het even hoe dit nu 

precies wordt georganiseerd. In vergelijking met het vennootschapsrecht is er in non-

profit organisaties, dus ook in het onderwijs een dimensie van vrijheid extra. Als res 

communis moet van geval tot geval bepaald worden op welke wijze betrokkenen, ouders, 

leerlingen, gemeenschap, gerepresenteerd worden in de beleidsbepaling en het toezicht 

van een instelling. Dit is geen nieuw vraagsstuk, ook hier kan gebruik worden gemaakt 

van een door Max Weber geformuleerd indeling (Weber, 1922). In de eerste plaats kan er 

sprake zijn van gebundene Repräsentation. In dit geval werken de gekozen bestuurders op 

basis van een imperatief mandaat, respectievelijk de directie van een onderwijsinstelling 

werkt op basis van een imperatief mandaat van het bestuur. Gezien het hiervoor  

geschetste belang van de discretionaire bevoegdheid van de docent en het niet bevoegd 

zijn van het leken-bestuur zich met de vaktechnische aspecten van onderwijs zelf te 

bemoeien, vervalt deze constructie voor het onderwijs. In de tweede plaats kan er sprak 

zijn van freie Repräsentation. In dit geval is er sprake van een gekozen bestuurder met een 

niet-specifieke opdracht, de bestuurder moet een aangeduide taak naar eigen inzicht 

invullen. Hiervan is sprake in het geval van een vereniging het bestuur wordt gevormd 

door docenten die de dagelijkse leiding over een onderwijsinstelling hebben. Een derde 

vorm is de appropriierte Repräsentation. Hiervan is sprake in het geval van een stichting, er is 

niet sprake van gekozen bestuurders, maar van òf lekenbestuurders òf professionals die 

zich vanuit een maatschappij visie opwerpen als vertegenwoordigers van een 

maatschappelijk belang (zie ook hiervoor de opmerkingen in het kader van governance 

policy). De vraag welke van deze vormen van vertegenwoordiging de voorkeur geniet is 

een kwestie van omstandigheden en politieke keuzes, zolang maar duidelijk is dat een 

vorm van representatie wordt gekozen waarin onderwijs als res communis tot zijn recht 

komt.  

Slechts een enkele kanttekening past hier de niet-jurist. Juristen leggen steeds de 

nadruk er op dat het rechtspersonenrecht in Nederland veel vrijheid biedt zodat alles wat 

betrokkenen willen regelen onder de huidige wetgeving geregeld kan worden. Dat moge 

zo zijn, in de praktijk leidt dit tot oeverloze en eindeloze discussies met onduidelijkheid 

als kenmerk. De wetgever zou er goed aan doen, ook om te bevorderen dat betrokken 

hun energie en aandacht concentreren op het onderwijs in plaats van op 



J. Strikwerda Educational governance  blz. 20/24 
 

bestuursvraagstukken, een aantal nieuwe rechtspersonen op te nemen in het algemene 

rechtspersonenrecht. Niet in het onderwijsrecht omdat de komende jaren differentiatie 

en nieuwe combinaties nodig zijn en de grens tussen het traditionele onderwijs en andere 

vormen van non-profit activiteiten zal vervagen. In het bijzonder geldt dat er tenminste 

één nieuw type stichting of non-profit vennootschap (naar Amerikaans voorbeeld) zou 

moeten worden gedefinieerd waarin wettelijk de RvT versus het CvB is gedefinieerd. De 

nu wel gehanteerde constructie waarin het bestuur als RvT acteert maar wettelijk wel 

bestuurder is, zal niet vruchtbaar blijken. Op de RvT als hiervoor geschetst kunnen wel 

de principes van de code Tabaksblat worden toegepast. Echter wat betreft de 

samenstelling van de RvT zal eerst de nadruk moeten worden gelegd op de vereiste dat 

het om personen gaat die in de eerste plaats een visie hebben op de rol van het onderwijs 

in een dynamische samenleving, om te kunnen beoordelen, pas dan gaat het om de 

competentie toezicht in engere zin te kunnen uitoefenen. Overigens moet hier worden 

aangetekend dat de code Tabaksblat geen aandacht besteedt aan de psychologische 

aspecten van het uitoefenen van toezicht en overigens te zwaar geworteld is in de leer 

van de administratieve organisatie.  Het is van belang dit op te merken omdat in het geval 

van het onderwijs, zowel in de verhouding tussen de overheid en het onderwijsveld en 

binnen onderwijsinstellingen tussen het bestuur van onderwijsinstellingen en docenten de 

competentie en de discretionaire bevoegdheid van de laatste groep gerespecteerd dient te 

worden. Ultimo heeft het bestuur van een onderwijsinstelling enkel een coördinerende 

bevoegdheid en voorwaarde scheppende taak jegens de docenten, geen 

instructiebevoegdheid, zoals impliciet wordt verondersteld in de code Tabaksblat.  

Uit het voorgaande kan een laatste principe voor educational governance worden 

geformuleerd: het bestuur van een onderwijsinstelling wordt gevormd door die personen 

die volgens de wet bestuurder zijn, idem het toezichthoudend orgaan, volgens 

inschrijving in de Kamer van Koophandel. Transparantie heeft niet alleen betrekking op 

het beleid en daden van het bestuur, eerder nog moet de organisatie van het bestuur en 

toezicht transparant georganiseerd zijn: de buitenstaander moet in één oogopslag kunnen 

zien wie wel en wie niet bestuurder respectievelijk toezichthouder is.  

 

Conclusies 
 

De hiervoor geformuleerde analyse en geformuleerde principes voor educational governance 

vormen, om in woorden van Hardt en Negri te spreken, één van de carnavalswagens in 
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de optocht van de discussie over educational governance, met zijn eigen kleuren, 

zinnebeelden en muziek. Wat deze caravalswagen probeert duidelijk te maken is dat om 

tot een eenvoudig, helder systeem voor educational governance  te komen het noodzakelijk is 

het perspectief van waaruit naar educational governance wordt gekeken bewust te kiezen, zich 

rekenschap te geven van de immens belangrijke rol van onderwijs in de samenleving, het 

eigen karakter van onderwijs en dat het in het domein van het particulier initiatief 

thuishoort, als één van de elementen voor een civic society. Het slaafs navolgen van een 

polderende discussie over bestuur, toezicht en verantwoording staat gelijk aan het 

omzeilen van de moeilijkheden die overwonnen moeten worden. Vooruitgang wordt 

bepaald door dissensus en constructieve wrijving; consensus is de vijand van 

ontwikkeling.  

 Puntsgewijs zijn de belangrijkste uitgangspunten voor educational governance de 

volgende:  

 

o Educational governance dient benaderd te worden vanuit het perspectief van de 
democratische, open vrije samenleving en gezien te worden vanuit de context van 
de civic society; 

o Educational governance dient als opdracht te hebben er voor te zorgen dat de 
samenleving steeds over dat onderwijs beschikt dat de samenleving als geheel 
nodig heeft in utopische zin; 

o Educational governance dient er op gericht te zijn dat ouders/leerlingen goede 
keuzes kunnen maken en dat professionals worden gestimuleerd tot kwaliteit en 
innovatie; 

o Educational governance dient een eigen weg te zoeken, die uit het bedrijfsleven kan 
niet gekopieerd worden; 

o Een effectieve educational governance vereist een systeem-wijziging: een overheid die 
normen stelt aan het onderwijs en overigens het onderwijs a.h.w. ‘koopt’ van 
particuliere instellingen 

 
 

Het debat over educational governance mag niet verzanden in een vluggertje door snel her en 

der wat principes te lenen en deze proberen toe te passen in het onderwijs, zoals nu 

gebeurt in het bedrijfsleven.  Evenmin mag de discussie over educational governance bepaald 

worden door incidenten en enkele brandende kwesties, de discussie moet gevoerd 

worden vanuit een visie op de ontwikkeling van de samenleving.  
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