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If  the board cannot govern itself, it can hardly govern the company
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Schaalgrootte en Policy Governance
De casus-Rotterdam

Hartger Wassink

Aan het begin van het jaar speelde de kwestie rond het al dan niet fus-
eren en dan opdelen van ROC Zadkine en Albeda College in Rotter-
dam. Deze kwestie gaf  nieuwe brandstof  aan de discussie over de op-
timale schaalgrootte van onderwijsinstellingen. Deze vraag is niet in 
het algemeen te beantwoorden. Er zijn goede grote, en slechte kleine 
instellingen. 

Redactioneel
In	  deze	  nieuwsbrief	  leest	  u	  een	  ar1kel	  van	  Hartger	  Wassink	  over	  de	  vraag	  
hoe	  helderheid	  kan	  worden	  verkregen	  bij	  de	  vraag	  naar	  de	  meest	  gewen-‐
ste	  vormgeving	  van	  het	  ROC	  onderwijs	  in	  Ro?erdam.	  Het	  belang	  van	  de	  
stakeholders,	  de	  mensen	  en	  groepen	  die	  belang	  hebben	  bij	  beroepson-‐
derwijs	  speelt	  daarbij	  volgens	  PG	  een	  belangrijke	  rol.
Jan	  Maas	  rapporteert	  over	  de	  boeiende	  lezing	  die	  Miriam	  Carver,	  verge-‐
zeld	  van	  John	  Carver,	  grondlegger	  van	  PG,	  gaf	  bij	  Nyenrode	  1jdens	  hun	  
bezoek	  aan	  Nederland.	  Daarbij	  werd	  de	  werkelijke	  opdracht	  van	  het	  toe-‐
zicht	  benadrukt.

Een	  interview	  met	  Ton	  Roerig,	  voorzi?er	  van	  de	  Raad	  van	  Toezicht,	  geeM	  
spannende	  antwoorden	  op	  vragen	  die	  de	  RvT	  van	  Unicoz	  in	  Zoetermeer	  
in	  haar	  ervaren	  prak1jk	  van	  PG	  bezighoudt.	  

U	  treM	  ook	  de	  inmiddels	  bekende	  PG	  quiz	  aan	  met	  vragen	  en	  antwoor-‐
den.	  Verder	  vindt	  u	  de	  agenda	  met	  komende	  ac1viteiten	  PG	  en	  stelt	  Har-‐
ry	  Nijkamp	  zich	  nader	  aan	  u	  voor.

De	  redac1e

lees verder op pagina 2



JAARGANG 3, EDITIE 1 VOORJAAR 2013

Policy Governance Nieuwsbrief Pagina 2

QUIZ

Vraag

Als	  een	  bestuur	  of	  een	  raad	  van	  toezicht	  werkt	  vol-‐
gens	  de	  principes	  van	  Policy	  Governance,	  wat	  hoort	  
er	  dan	  geen	  deel	  uit	  te	  maken	  van	  hun	  werkwijze?

A.	  	  	  penningmeester
B.	  	  	  staf
C.	  	  	  commissie
D.	  	  	  geen	  van	  deze	  genoemden

Het	  antwoord	  vindt	  u	  op	  pagina	  8

Policy Governance kan helpen om houvast te 
krijgen in deze discussie door vanuit twee princi-
pes te denken: de scheiding tussen doelen en 
middelen; en een helder beeld van de morele ei-
genaren van de instelling.

Doelen en middelen
Wat betreft doelen en middelen staat de vraag 
centraal: wat is de belangrijkste opbrengst die 
deze ROC's willen bereiken voor hun leerlingen, 
gegeven de hoeveelheid geld die de samenleving 
voor beroepsonderwijs overheeft? En in de 
tweede plaats: wat willen de ROC's voorkomen 
bij het realiseren van die opbrengst?
Dit lijken voor de hand liggende vragen, maar de 
vraag is of  ze de afgelopen jaren, en ook nu in 
deze actuele discussie, afdoende beantwoord 
zijn. Natuurlijk; ROC's willen passende beroeps-
opleidingen verzorgen, dat ligt voor de hand. 
Maar dat is de activiteit, dat is nog niet de op-
brengst voor de leerlingen. Die opbrengst zou 
kunnen worden geformuleerd als een adequate 
voorbereiding op de toekomstige arbeidsmarkt. 

De afgelopen jaren hebben de ROC's met allerlei 
vernieuwingen in hun onderwijs geprobeerd die 
toekomst in het onderwijs in te bouwen. Compe-
tentiegericht onderwijs was het sleutelwoord.
ROC's ontwikkelden bovendien allerlei nevenac-
tiviteiten om de samenleving in de school te 
brengen: winkels, bouwprojecten, mini-
ondernemingen, en internationale samenwerking 
tot in China aan toe. Nu blijkt dat al deze midde-
len die ROC's gekozen hebben, in veel gevallen 
geleid hebben tot ongewenste neveneffecten.
Nevenactiviteiten kostten in sommige gevallen 
zoveel geld dat er te weinig overbleef  voor het 
kernonderwijs. Schaalvergroting en nieuwbouw 
leidde tot kolossen waar leerlingen en leraren 
zich van elkaar vervreemd hebben, en de belan-
grijke socialisatiefunctie in een gemeenschap, die 
het onderwijs ook heeft, verloren ging.

Schaalgrootte was dus weliswaar een factor, 
maar niet het kernprobleem. Want nog steeds is 
het van belang dat ROC-leerlingen een adequate 
voorbereiding op een toekomstige arbeidsmarkt 
ontvangen. Teruggaan naar de traditionele meao 
van 20 jaar geleden kan daar een manier voor 
zijn, maar succes is zeker niet gegarandeerd. Een 

vervolg van pagina 1

directiesecretaresse anno 2013 kan heel goed 
werken vanuit een callcenter in India. Een gespe-
cialiseerd kozijnenmaker kan zich bevinden in 
Polen, of  Indonesië. De administratief  mede-
werker die van de meao komt in 2017 en de 
timmerman die zijn mts dan afrondt, zullen 
merken dat het werk waar zij voor opgeleid zijn, 
verdwenen is.
Waar het om gaat, is dat we steeds nieuwe 
manieren blijven zoeken om waardevolle op-
brengsten voor leerlingen te realiseren. En de 
ongewenste neveneffecten van de gekozen mid-
delen zoveel mogelijk binnen de perken te 
houden. 
Fusie en defusie zijn zo bezien niet anders dan 
middelen om dat ene doel (die adequate voor-
bereiding op toekomstige beroepen) te bereiken. 
Beide middelen kunnen leiden tot ongewenste 
neveneffecten. Hoe bepalen CvB en RvT nu wat 
'ongewenst' is of  niet? 

Eigenaren
Je zou zeggen: dat bepalen zij helemaal zelf. Het 
bestuur houdt… 

lees verder op pagina 5



Op woensdag 14 november jl. kwamen op uitno-
diging van de Algemene vereniging van School-
leiders (AVS) en Maas Bestuursvraagstukken 
circa 90 mensen naar gastadres Nijenrode. 
Toezichthouders en bestuurders uit diverse sec-
toren, waaronder onderwijs, zorg, kinderopvang, 
openbaar bestuur luisterden liefst vijf  en een half 
uur geboeid naar Miriam Carver; zij nam hen 
mee op een reis waarin duidelijk werd dat raden 
van toezicht er niet zijn om de bestuurder vanuit 
eigen ervaringen van repliek te dienen, maar 
verwachtingen te formuleren vanuit “morele of  
formele eigenaren” en andere belanghebbenden, 
en erop toe te zien dat daar inhoud en uitvoering 
aan wordt gegeven. In plaats van zich in dossiers 
te mengen werd hen voorgehouden zich om te 
draaien en de maatschappelijke verwachtingen te 
bestuderen. 
De aanwezigen vonden het een verademing dat 
nu eens niet de structuur van governance voorop 
stond, maar de processen, het repertoire van 
goed bestuur. Velen kampen immers met het 
probleem, dat als ze hun statuten en reglementen 
hebben gewijzigd, ze nog steeds aanlopen tegen 

onzekerheid over rolneming en repertoire-keuze. 
Het Policy Governance Model van John Carver, 
nu gepresenteerd door Miriam Carver, richt zich 
met name daarop. Het maakt onderscheid tussen 
lagen van beslissingen, waardoor een raad van 
toezicht met relatief  algemene verwachtingen 
volop ruimte kan geven aan de bestuurder om 
strategisch, tactisch en operationeel inhoud en 
uitvoering te geven aan die verwachtingen. Ver-
wachtingen gaan over twee dingen: over “wat 
mag de maatschappij van deze organisatie ver-
wachten in termen van resultaat, doelgroep en 
kosten van het resultaat”, en –een zeer prikke-
lende tweede vraag- “wat moet de bestuurder in 
al zijn keuzevrijheid vermijden wil hij de goed-
keuring van de toezichthouders genieten”. Een 
benadering die toezichthouders niet brengt in de 
dossiers van “en zo zou het moeten, of  zo zou ik 
het doen”, maar die toezichthouders opnieuw 
verzoekt naar het publiek en naar stakeholders te 
kijken en te definiëren wanneer een bestuursop-
treden niet langer verantwoordbaar is aan dezen. 
Bij dat laatste spreekt Policy Governance tref-
fend van “executive limitations”. Toezicht kent 
dan criteria die vooraf  zijn geformuleerd en 
monitoring bestaat uit het beantwoorden van 
twee vragen: is het gevoerde beleid een redelijke 
operationalisering van die verwachtingen en 
wordt er voldoende bewijs zichtbaar dat die ver-
wachtingen ook daadwerkelijk zijn ingelost. 
Deze en andere principes waar Miriam Carver 
over sprak, waren, zo werd wel duidelijk, niet 
zomaar bedoeld als tips, maar als een visie op de 
ware reden waarom raden van toezicht bestaan: 
niet als halve “meemanagers” maar als stem van 
de “morele of  formele  eigenaren” en van rele-
vante belanghebbenden. Onafhankelijk in zijn 
oordeel, maar gericht op de vraag: brengt deze 
organisatie de maatschappij wat deze daarvan 
mocht verwachten en doet zij dat op een aan-
vaardbare wijze. 

Jan Maas
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Seminar “Toezicht en bestuur, anders en beter” 
een groot succes
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Kennismaken 
met…

Harry 
Nijkamp

Als onderswijsjurist bij CPS Onderwijsontwikkeling 

en Advies ben ik actief in het adviseren van school-

besturen, directies en samenwerkingsverbanden. 

Daarvoor was ik werkzaam bij onder meer de VBS. 

Op dit moment vragen vooral governance-inrichting 

en passend onderwijs mijn aandacht.

Als jurist ben veel bezig met de structuurkant van 

governance. Als bestuurskundige weet dat dit 

slechts een kant is van ‘good governance’. De ande-

re kant is de cultuurkant: een kant die zich veel 

minder laat regelen omdat het om gedrag van men-

sen gaat. Policy Governance is voor mij een gewel-

dig concept dat helpt om die cultuurkant bespreek-

baar te maken, bijvoorbeeld in dialoog tussen be-

stuurder en toezichthouders. Wat vaak nog ont-

breekt is een samenhangend toezichtkader. Waarop 

wordt precies toezicht gehouden, op basis waarvan 

keurt de raad van toezicht iets goed?

Uiteindelijk kom je dan terecht bij het bestaans-

recht van de organisatie; het ‘waarom en waartoe’ 

van de organisatie. Voor mij is dit een belangrijke 

drijfveer om met policy governance bezig te zijn: 

het samen met bestuurders en toezichthouders her-

ontdekken van de waarden binnen de organisatie en 

het gesprek hierover stimuleren! 

Ton Roerig is voorzitter van de Raad van Toezicht 
Unicoz onderwijsgroep te Zoetermeer en directeur bij de 
landelijke vereniging van wethouders. Hij was eerder 
zelf  wethouder in verschillende gemeenten.

Niek Mertens
 
Wat was het probleem?
Aanleiding om met Policy Governance  (PG) in 
zee te gaan was de behoefte te voorkomen dat de 
raad van toezicht (RvT) op basis van willekeur 
toezicht gingen houden. Ik had ervaring op depar-
tementen en in zelfstandige bestuursorganen met 
governance. Wat mij daarbij opviel was dat het 
vaak ging op ad hoc basis en reactief.
 
Wat levert PG aan meerwaarde?
Op de eerste plaats de helderheid over posities en 
rollen van RvT en CvB. Op de tweede plaats: in 
plaats van praten over processen en plannen praten 

we over de beoogde resultaten van de organisatie. 
Dat vind ik de belangrijkste twee redenen.
Werken met PG brengt je direct bij de vraag:  welk 
vooraf gedefinieerd toezichtkader ga je hanteren?  
Deze vraag gaat juist willekeur tegen. PG houdt je 
scherp op je rol. Het is namelijk geen filosofie 
waarbinnen je naar believen je rol kunt kiezen. 

Wat is volgens u een duidelijk voorbeeld dat het 
bij PG anders gaat voor u?
Voor de invoering van PG kreeg de RvT van onze 
adviseur de vraag: “Op grond waarvan keur je de 
begroting nu goed?”. Daar hadden we toen geen 
antwoord op. Nu beantwoorden we de vraag met: 

Het voorkomen van willekeur…
Interview met Ton Roerig

”we keuren de begroting goed als deze voldoet aan 
onze uitspraken”: 

• de continuïteit mag niet in gevaar komen;
• de begroting moet het beleid voldoende 

weerspiegelen;
• er mag niet met structurele tekorten 

worden gewerkt. lees verder op pagina 8
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…daarin uiteraard rekening met de wensen en 
belangen van stakeholders. Maar dat lost nog 
niet veel op, want die zijn er veel. Studenten, le-
raren, stagebedrijven, toekomstige werkgevers, 
toeleverende scholen en 'afnemende' vervolg-
opleidingen, de lokale en landelijke overheid, 
enzovoort. Hoe kan een bestuur hier prioriteiten 
in stellen?

Het begrip ‘morele eigenaren’ van Policy 
Governance helpt om even terug te gaan naar de 
ontstaansgeschiedenis van ROC's. ROC's zijn 
ingericht om de belangen van beroepsopleidin-
gen en bedrijfsleven, en daarmee van de samen-
leving, beter te kunnen behartigen. De arbeids-
markt voor MBO'ers is vooral regionaal, dus het 
leek midden jaren '90 een goed idee om het on-
derwijs dan ook maar regionaal te organ-
iseren.
Een constellatie van werkgevers, sec-
tororganisaties en de lokale en re-
gionale overheden (in eerste in-
stantie vertegenwoordigd door 
RBA's, regionale bureaus voor 
arbeidsvoorziening) werkten 
samen om deze ROC's te real-
iseren.
Je kunt van deze samenwerkende, pri-
maire belanghebbenden zeggen moreel 
geïnvesteerd hebben in ROC's en daar een sociaal 
rendement van verwachten. Net zoals financiële 
eigenaren een financieel rendement op hun in-
vestering verlangen. 
Nog steeds zal deze groep zich op langere ter-
mijn verantwoordelijk voelen voor een adequaat 
aanbod van toekomstgeoriënteerde beroeps-
opleidingen. 
Het is aan deze constellatie van belanghebben-
den, die je de 'morele eigenaren' van het ROC 
zou kunnen noemen, dat het bestuur (CvB en 
RvT samen, in dit geval) van een ROC primair 
verantwoording aflegt.

Hoewel de RBA’s verdwenen zijn, zullen werk-
gevers, sectororganisaties en lokale overheden 
nog steeds een belangrijke verantwoordelijkheid 

vervolg van pagina 2 en betrokkenheid voelen. Maar misschien is de 
regio Rotterdam te groot om vanuit één ROC 
het beroepsonderwijs te verzorgen. Bijvoorbeeld 
omdat voor het ene deel van Rotterdam een heel 
ander type beroepsonderwijs gevraagd wordt, 
dan het andere. Vanuit ‘morele eigenaren’ gezien 
is de vraag of  die delen van Rotterdam een to-
taal andere groep werkgevers, beroepen en over-
heden betreffen, die zich onderling niet met el-
kaar verbonden voelen. Ik denk niet dat dat het 
geval is. Eén ROC voor heel Rotterdam zou in 
die zin een heel goede manier kunnen zijn om 
op regionaal niveau een bepaald gedeeld belang 
voor een sterke economisch-educatief  netwerk te 
behartigen.
Wel is het zo dat er een grote variëteit is in de 
populatie aan leerlingen. ‘Op Zuid' en in het 
centrum van Rotterdam zullen er veel meer leer-

lingen zijn die zichzelf  niet zomaar redden op 
een opleiding, laat staan in een beroep. 

Om onderwijs op maat te bieden kun 
je, binnen de bestuurlijke eenheid, 
heel goed scholen inrichten, die wat 
betreft onderwijs op een heel andere 
leest gestoeld zijn dan beroep-
sopleidingen in de delen van Rotter-

dam waar leerlingen wél een be-
paalde mate van zelfstandigheid in 

het onderwijs aankunnen, en zelfs 
vragen om die flexibiliteit.

Tot slot
Al met al wordt duidelijk dat de kwestie van het 
al dan niet fuseren van de twee ROC's die Rot-
terdam op dit moment kent, niet in algemene zin 
te beantwoorden is. Waar we de kwestie van de 
morele eigenaren in het midden laten, en bov-
endien een probleem met de verkeerde middelen 
willen oplossen zonder ons af  te vragen wat dat 
betekent voor de gewenste opbrengsten, zullen 
we gewenste helderheid niet krijgen.
Daarvoor is het in de eerste plaats nodig dat we 
weten welke groepen in de maatschappij primair 
betrokken moeten worden in deze kwestie. En in 
de tweede plaats zullen we heel zuiver de 
beoogde opbrengsten voor leerlingen moeten 
scheiden van de ongewenste effecten van de 
middelen die gekozen worden om die opbreng-
sten te realiseren.

Schaalgrootte: de casus-Rotterdam
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Q&A
van	  mogelijke	  uitwassen	  1jdens	  schoolfeesten	  
zal	  de	  RvT	  een	  specifiekere	  uitspraak	  moeten	  
doen.	  Zo	  kan	  de	  RvT	  de	  uitspraak	  doen	  dat	  zij	  
het	  niet	  voor	  haar	  rekening	  neemt	  indien	  er	  bij	  
buitenschoolse	  ac1viteiten	  sprake	  is	  van	  alcohol	  
gebruik.	  Of	  nog	  specifieker	  dat	  zij	  het	  niet	  voor	  
haar	  rekening	  neemt	  dat	  er	  bij	  schoolfeesten,	  
door	  vooraf	  ingenomen	  alcohol,	  fysiek	  gevaar-‐
lijke	  situa1es	  voor	  leerlingen	  ontstaan.

Het	  CvB	  zal	  bij	  de	  laatste	  uitspraak	  een	  interpre-‐
ta1e	  formuleren	  waarbij	  zij	  zich	  er	  van	  moeten	  
verzekeren	  dat	  er	  door	  de	  (ingehuurde)	  bewak-‐
ing	  of	  door	  leraren	  maatregelen	  moeten	  worden	  
genomen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  het	  laten	  uitvoeren	  
van	  een	  “blaastest”,	  waarbij	  leerlingen	  geen	  
toegang	  hebben	  als	  blijkt	  dat	  zij	  vooraf	  alcohol	  
genuYgd	  hebben.	  

Bij	  dit	  alles	  blijM	  echter	  onverlet	  dat	  hoe	  speci-‐
fiek	  de	  beleidsuitspraak	  van	  de	  RvT	  is,	  er	  zich	  
al1jd	  ongelukken	  kunnen	  voordoen.	  Overigens	  
zou	  de	  uitspraak	  nog	  specifieker	  kunnen	  zijn	  dan	  
hierboven	  beschreven	  is.	  Wanneer	  leerlingen	  
doelbewust	  (crea1eve)	  manieren	  bedenken	  om	  
1jdens	  het	  schoolfeest	  toch	  aan	  alcohol	  te	  
komen,	  zal	  geen	  enkele	  beleidsuitspraak	  dat	  
kunnen	  voorkomen.	  Wel	  kan	  een	  RvT	  haar	  
publieke	  verantwoordelijkheid	  waarmaken	  in-‐
dien	  zij	  samen	  met	  het	  CvB	  gesproken	  heeM	  over	  
het	  voorkomen	  van	  gevaarlijke	  fysieke	  situa1es	  
voor	  leerlingen	  door	  alcohol	  gebruik.	  Zeker	  
wanneer	  zij	  dat	  doet	  in	  eendrach1ge	  
samenwerking	  met	  het	  CvB	  en	  beleidsuitspraken	  
heeM	  gedaan	  die,	  in	  alle	  redelijkheid,	  maat-‐
schappelijk	  aanvaardbaar	  en	  uitvoerbaar	  zijn.

Lezersvraag PG

Tijdens	  een	  seminar	  georganiseerd	  door	  een	  ac-‐
countantsbureau	  in	  samenwerking	  met	  een	  ad-‐
vocatenkantoor	  met	  als	  onderwerp	  “effec1ef	  
toezichthouden”	  werd	  door	  één	  van	  de	  aan-‐
wezige	  toezichthouders	  de	  volgende	  vraag	  ges-‐
teld:	  

Tijdens	  schoolfeesten	  wordt	  er	  door	  leerlingen	  
nogal	  eens	  flink	  “ingedronken”.	  Wanneer	  (inge-‐
huurde)	  beveiligers	  of	  eigen	  personeel	  daar	  on-‐
voldoende	  op	  leJen	  kan	  dat	  bij	  excessief	  gebruik	  
voor	  de	  betreffende	  leerling	  heel	  gevaarlijke	  situ-‐
aMes	  opleveren.	  HeeN	  Policy	  Governance	  in	  het	  
model	  College	  van	  Bestuur,	  daar	  ook	  een	  
antwoord	  op?	  Als	  toezichthouder	  heb	  ik	  het	  
gevoel	  dat	  ik	  mijn	  verantwoordelijkheid	  niet	  waar	  
kan	  maken.	  Ik	  heb	  nu	  namelijk	  geen	  enkel	  middel	  
om	  uitwassen	  te	  voorkomen,	  ik	  ben	  geheel	  af-‐
hankelijk	  van	  de	  inzichten	  van	  het	  college	  van	  
bestuur	  (CvB)	  

Vanuit	  Policy	  Governance	  is	  deze	  vraag	  te	  be-‐
antwoorden	  in	  het	  licht	  van	  beleidsuitspraken	  
van	  de	  raad	  van	  toezicht	  (RvT).	  Veelal	  worden	  
door	  raden	  van	  toezicht	  beleidsuitspraken	  ge-‐
daan	  op	  terreinen	  waar	  het	  hoofdstuk	  
“Veiligheid”	  niet	  ontbreekt.	  Vaak	  zijn	  dat	  uit-‐
spraken	  op	  het	  gebied	  van	  de	  sociale	  en	  fysieke	  
veiligheid	  van	  leerlingen	  en	  medewerkers.	  Wan-‐
neer	  een	  RvT	  bepaald	  heeM	  dat	  zij	  het	  niet	  voor	  
haar	  rekening	  neemt	  dat	  er	  bij	  het	  dagelijks	  
schoolgaan	  onvoldoende	  aandacht	  is	  voor	  de	  
fysieke	  veiligheid	  van	  leerlingen,	  zal	  het	  a]anke-‐
lijk	  zijn	  van	  de	  verantwoordingsrapportage	  of	  de	  
RvT	  tevreden	  is	  over	  de	  bewijsvoering.

Als	  de	  bewijsvoering	  in	  de	  ogen	  van	  de	  RvT	  on-‐
voldoende	  garan1es	  geeM	  voor	  het	  voorkomen	  
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Actueel

6	  juni	  2013	  
Colloquium	  TiasNimbas
Tijdens	  een	  colloquium	  van	  het	  Centrum	  voor	  het	  
Bestuur	  van	  de	  Maatschappelijke	  Onderneming	  
(TiasNimbas)	  zullen	  Niek	  Mertens	  (Inverb)	  en	  Roel	  
van	  Leerdam,	  vanuit	  de	  prak1jk-‐casus	  van	  de	  Unicoz	  
onderwijsgroep,	  zich	  richten	  op	  waardengericht	  
toezicht	  binnen	  het	  Policy	  Governance	  model..	  

midden	  juni
6e	  Policy	  Governance	  Nieuwsbrief

20-‐22	  juni
Jaarlijkse	  conferenDe	  IPGA,	  Toronto
voor	  de	  10e	  keer	  de	  jaarlijkse	  conferen1e,	  deze	  keer	  	  
in	  Toronto.	  Het	  onderwerp	  zal	  zijn:	  Speaking	  the	  lan-‐
guage	  of	  board	  leaderhips
Zie:	  www.policygovernanceassocia1on.org.

9	  oktober	  2013
Policy	  Governance	  Gebruikers	  Seminar
De	  raad	  van	  toezicht	  van	  Spaarnesant	  (Haarlem,	  PO,	  
22	  scholen)	  werkt	  volgens	  het	  systeem	  van	  Policy	  
Governance.	  Na	  de	  seminar	  met	  John	  en	  Miriam	  
Carver	  in	  november	  2012,	  is	  het	  idee	  ontstaan	  om	  in	  
2013	  een	  “Policy	  Governance	  gebruikers	  seminar”	  te	  
houden,	  samen	  met	  andere	  raden	  van	  toezicht.	  
Het	  plan	  is	  om	  met	  elkaar	  en	  vooral	  van	  elkaar	  te	  
leren	  hoe	  je	  het	  conceptuele	  PG	  instrument	  gebruikt	  
in	  de	  (dagelijkse)	  prak1jk.	  Waar	  loop	  je	  tegenaan,	  
wat	  kan	  beter	  en	  ook:	  passen	  de	  oplossingen	  wel	  
binnen	  het	  Policy	  Governance	  kader?
Waar
Spaarnesant	  kan	  in	  Haarlem	  ruimte	  bieden	  voor	  het	  
seminar
Kosten
Alleen	  werkelijke	  kosten,	  gedeeld	  door	  aantal	  deel-‐
nemers
HeeN	  u	  interesse:	  geef	  uw	  gegevens	  door	  aan	  Helmie	  
van	  Ravestein,	  via	  info@hevanravestein.nl	  

QUIZ
Antwoord	  op	  de	  quizvraag	  van	  pagina	  2

Het	  goede	  antwoord	  is:	  D

Als	  er	  een	  algemeen	  directeur	  of	  een	  college	  van	  
bestuur	  is,	  is	  er	  wat	  PG	  betreM	  geen	  behoeMe	  aan,	  of	  
legi1ma1e	  voor,	  de	  rol	  van	  penningmeester.	  Als	  deze	  
rol	  toch	  wordt	  gecreëerd,	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  de	  
penningmeester	  zich	  met	  financiële	  zaken	  bemoeit	  
die	  buiten	  de	  criteria	  van	  het	  bestuur/	  de	  rvt	  vallen.
Aansturing	  van	  staf	  gebeurt	  door	  de	  algemeen	  di-‐
recteur	  of	  een	  college	  van	  bestuur	  en	  niet	  door	  het	  
bestuur	  of	  een	  raad	  van	  toezicht.
Commissies	  worden	  meestal	  in	  het	  leven	  geroepen	  
om	  ‘werk	  uit	  handen’	  te	  nemen	  van	  het	  bestuur	  of	  
rvt,	  denk	  hierbij	  aan	  de	  financiële	  commissie	  of	  een	  
huisves1ngscommissie.	  Vaak	  krijgen	  zij	  ook	  nog	  de	  
bevoegdheid	  om	  beleid	  te	  ontwikkelen	  of	  besluiten	  te	  
nemen	  op	  dat	  specifieke	  terrein.	  
Bij	  PG	  is	  dat	  uit	  den	  boze.	  Een	  commissie	  bij	  PG	  gaat	  
pas	  aan	  de	  slag	  als	  er	  een	  duidelijke	  (schriMelijke)	  
opdracht	  ligt	  die	  bovendien	  gerelateerd	  is	  aan	  de	  al	  
eerder	  vastgelegde	  uitspraken.

Vraag:
Maar	  bij	  PG	  kan	  een	  commissie	  toch	  geen	  kwaad	  als	  
het	  gaat	  om	  advies?
Zolang	  het	  advies	  gegeven	  wordt	  aan	  het	  bestuur	  /	  de	  
rvt	  is	  er	  geen	  bezwaar.	  De	  rvt	  /	  het	  bestuur	  kan	  dan	  in	  
de	  vergadering,	  na	  het	  advies	  gehoord	  te	  hebben,	  een	  
weloverwogen	  gezamenlijk	  besluit	  nemen.
Advies	  door	  de	  commissie	  aan	  de	  algemeen	  directeur	  
of	  het	  college	  van	  bestuur	  vindt	  geen	  genade	  bij	  Pol-‐
icy	  Governance.

mailto:info@hevanravestein.nl
mailto:info@hevanravestein.nl
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Colofon

De redactie heeft het voornemen drie maal 
per jaar een nieuwsbrief uit te brengen. De 
nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle rela-
ties die bij ons bekend zijn Voor algemeen 
contact of vragen mailt u naar: 
PolicyGovernanceNieuwsbrief@gmail.com
Voor specifiek contact of vragen met redac-
tieleden kunt u onderstaande adressen ge-
bruiken. 

Helmie van Ravestein: 
info@hevanravestein.nl
Roel van Leerdam: ravanleerdam@ziggo.nl
Hartger Wassink: post@hartgerwassink.nl
Niek Mertens: n.mertens@inverb.nl
Harry Nijkamp: h.nijkamp@cps.nl

In elke nieuwsbrief willen we een actueel 
onderwerp aan de orde stellen, zullen we 
op een Policy Governance onderwerp in-
gaan en zal een van de redactieleden zich 
nader voorstellen. Verder is er ruimte voor 
de lezers om vragen te stellen. 

De volgende nieuwsbrief zal in juni 2013  
verschijnen. 

Eerdere edities van de 
Nieuwsbrief: 

pgnieuwsbrief.wordpress.com

Dat type uitspraken vind ik nog steeds het aan-
sprekende verschil. 

Wat vind je lastig of een dilemma aan PG?
Het meest lastige is als een RvT lid een oprechte, 
welgemeende vraag of probleem heeft, die ik als 
voorzitter niet direct kan passen in de PG filosofie. 
Ik wil als voorzitter mijn RvT recht doen. 
Dat vereist twee dingen: zicht houden wat onze rol 
en functie wel is en wat die niet is, maar ook recht 
doen aan de betrokkenheid die RvT leden mogen 
en willen hebben. 

Kun je een voorbeeld van zo’n vraag geven?
Ja, dan gaat het toch vaak om vragen op indi-
vidueel en incidenteel niveau. Een ouder en/of een 
kind heeft een probleem op een school en dat sig-
naal bereikt een lid van de RvT.  Wat we geleerd 
hebben is om niet zozeer op de casuïstiek te rea-
geren maar om te kijken: 
1. Welke zorg gaat er achter schuil?
2. Hebben wij uitspraken gedaan, die betrekking 
hebben op die zorg of dat type zorg? 
3. Bij het ontbreken daarvan: is die zorg voldoende 
aanleiding om op systeemniveau in je toezicht er 
iets mee te willen doen? 

We kijken of de RvT er dan in het toezicht wel of 
niets mee moet doen in haar uitspraken. We voor-
komen daarmee het op incidenteel en veelal op op-
erationeel niveau reageren. We blijven werken bin-
nen het model en onze rol. Je bespreekt het wel 
maar op een hoger niveau niet op het operationele 
niveau, want daarmee zou je op de stoel van het 
CvB gaan zitten. 

Het vraagt discipline? 
De taxatie was dat de RvT in het begin te gemakke-
lijk om zou gaan met die rollen, de RvT te snel in 
oud gedrag zou schieten. Dat zou gemakkelijk aan-
leiding geven voor een discussie over het systeem. 
Overigens geldt dat zowel voor  RvT als CvB. 

Wat maakte dat je adept werd?
Dat kwam door de verantwoordingsrapportages. 
Daaruit bleek ons de impact van onze uitspraken. 

De operationalisatie van uitspraken door het CvB, 
liet ons de impact op de scholen zien. Dat had in-
houdelijk beleid tot gevolg en vervolgens kregen we 
gerapporteerd waar dat toe had geleid. Zowel het 
resultaat als het proces geeft de RvT een goed 
gevoel. Het laat namelijk zien dat het werkt, dat 
het tot resultaten leidt. 

Vervolg van pagina 4

Dit is een verkorte weergave van het interview met 
Ton Roerig. Daarin gaat hij onder meer in op hoe 
cvb en rvt te werk gingen bij het invoeren van Pol-

icy Governance.

Het hele interview is te vinden op ons weblog: 
pgnieuwsbrief.wordpress.com


