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Voorwoord

Er is nog niet zo heel veel bekend over schoolbesturen in Nederland. Dat is opmer-
kelijk, aangezien hun rol steeds belangrijker wordt. Was vroeger de rol van het 
schoolbestuur vrij beperkt en leek deze zich vooral op de achtergrond af te spelen, 
de laatste jaren hebben schoolbesturen er meer taken en verantwoordelijkheden bij 
gekregen. Dit proces wordt wel kort aangeduid met ‘meer autonomie voor de school’. 
Het houdt in dat de overheid zich terughoudender opstelt en scholen, en vooral ook 
hun besturen, meer ruimte krijgen om zelf allerlei inhoudelijke, organisatorische 
en strategische keuzes te maken. Wel gaat meer autonomie voor school en bestuur 
gepaard met eisen ten aanzien van de kwaliteit van het bestuur en de structuur van 
verantwoording.

In De school bestuurd wordt duidelijk hoe schoolbesturen in het primair en voortgezet 
onderwijs denken over hun eigen rol en over de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in 
het onderwijs, en hoe zij de rol van de school in de samenleving zien. Er is inmiddels 
al veel gesproken en geschreven over governance in de (semi)publieke sector. Dit rap-
port laat vooral zien wat schoolbesturen zelf onder ‘goed bestuur’ verstaan.

Een steeds terugkerend thema is de vraag van de ouders, de politiek en de samen-
leving aan de school om allerlei extra zorg- en opvoedingstaken op te pakken. In 
dit rapport wordt duidelijk hoever volgens de schoolbesturen hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid reikt en in welke mate ze oog hebben voor allerlei maatschap-
pelijk gewenste doelen, de zogenaamde maatschappelijke opdracht. Wat behoort 
volgens de schoolbesturen tot de reguliere taken van de school en wat valt daar niet 
onder? Hoe denken de besturen over het via het onderwijs borgen van bredere maat-
schappelijke doelen? Spelen ze als bestuur daar ook zelf actief op in of laten ze dat 
over aan hun school? De opvattingen lopen soms sterk uiteen.

Een aantal personen willen we in het bijzonder danken. Zij hebben met ons willen 
meedenken over de onderwerpen van dit onderzoek. Met Huub van Blijswijk (sco-
Lucas, Voorburg), Albert Blok (siko, Schiedam), Fons van Casteren (skvob, Breda), 
drs. Jo Kloprogge (Sardes, Utrecht) en Netty Tiemersma (bcoo, Almere) zijn zeer 
informatieve gesprekken gevoerd over de taken en het functioneren van school-
besturen.

Naast een interne leescommissie met scp-medewerkers, maakten drs. Marja Blom 
(pcou, Utrecht), dr. Edith Hooge (EhvA, Amsterdam), dr. Will Tiemeijer (wrr), en: 
drs. Titus Heemskerk, drs. Boudewijn Spoorenberg en drs. Akke Vos van het minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap – allen zeer betrokken bij het onderwerp 
– deel uit van een speciaal voor dit onderzoek ingestelde begeleidingscommissie en 
voorzagen een concepttekst van commentaar.
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Dr. Adrie Claassen, verbonden aan het its van de Radboud Universiteit Nijmegen, 
heeft belangrijke adviezen gegeven bij de vragenlijst voor de survey en coördineerde 
de dataverzameling. De dataverzameling van het onderzoek is gefinancierd door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Prof. dr. Paul Schnabel 
Directeur scp
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Samenvatting

1 De schoolbesturen aan zet

Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs: schoolbesturen krijgen meer 
bevoegdheden
De laatste jaren krijgen schoolbesturen door de overheid meer taken en verantwoor-
delijkheden toebedeeld. Dit proces van decentralisatie is nog in volle gang en wordt 
wel kort aangeduid met ‘meer autonomie voor de school’. Het houdt in dat de over-
heid zich voortaan terughoudender opstelt en meer beslissingsruimte overlaat aan 
de scholen zelf, of beter gezegd: aan het schoolbestuur als het bevoegd gezag van de 
school. Schoolbesturen zijn immers eindverantwoordelijk voor alles wat zich in de 
school afspeelt, dus ook voor de kwaliteit van het geboden onderwijs en de resulta-
ten. Zoals bij alle decentralisatieprocessen staat de vraag centraal welke bestuurlijke 
schaal en welke mate van autonomie de beste garantie bieden op, in dit geval, goed 
onderwijs, tevreden docenten, ouders en leerlingen, een gevarieerd onderwijsaanbod 
en een meer effectieve en efficiënte besteding van middelen. In de jaren negentig lag 
in het onderwijs het accent op een decentralisatie van taken naar gemeenten, zoals 
in het onderwijsachterstandenbeleid. Vanaf ongeveer 2002, onder het vorige kabinet, 
ondergaat vooral de rol van het schoolbestuur een verandering. Een achterliggende 
vraag van het onderhavige onderzoek is of deze verschuiving in verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden een goede zaak is of dat daar kanttekeningen bij moeten 
worden geplaatst.

Nog maar weinig bekend over de rol en opvattingen van schoolbesturen
Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe schoolbesturen in het primair en voortgezet 
onderwijs omgaan met hun toenemende autonomie. Van een echt evaluatieonder-
zoek kan nog geen sprake zijn; het proces is, zoals gezegd, nog in volle gang. Maar 
om te kunnen beoordelen wat de mogelijke implicaties zijn van deze functionele 
decentralisatie, is het van belang meer zicht te krijgen op deze centrale spelers in 
dit nieuwe bestuurlijke arrangement. Tot op heden was er nog niet veel bekend 
over schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. Dit onderzoek biedt in 
de eerste plaats een landelijk overzicht van de rolopvatting en taakvervulling van 
schoolbesturen. Echter, aan de nieuwe rol van schoolbesturen worden meer en ook 
andere eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van transparantie van bestuur en de 
zogenaamde meervoudige publieke verantwoording. In de tweede plaats biedt dit 
onderzoek antwoord op de vraag hoe de besturen zelf denken over hun nieuwe rol en 
de daaraan verbonden voorwaarden voor goed bestuur, en in welke mate ze daar wel-
licht al op inspelen. Zijn alle besturen voorbereid op deze verandering? Ten slotte laat 
het onderzoek zien hoe ver volgens de schoolbesturen hun maatschappelijke verant-
woordelijkheid reikt en in welke mate ze oog hebben voor maatschappelijk gewenste 
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doelen, de zogenaamde maatschappelijke opdracht. Met de afnemende mogelijk-
heden van de overheid om via het onderwijs aandacht voor zulke maatschappelijke 
doelen te garanderen, wordt die vraag des te belangrijker.

De besturen in dit onderzoek
In dit onderzoek komen 500 besturen uit het primair en voortgezet onderwijs aan 
het woord; dat is iets minder dan een derde van het totale aantal schoolbesturen in 
deze sectoren. De besturen hebben in 2007 een schriftelijke vragenlijst ingevuld over 
bovengenoemde thema’s.

2 De belangrijkste bevindingen en beantwoording van de centrale vragen

Het bestuurlijk landschap
De eerste onderzoeksvraag beoogde meer zicht te bieden op de verscheidenheid aan 
besturen en luidde:

– Wat zijn, in het algemeen, de belangrijkste kenmerken van besturen in het primair en voortge-
zet onderwijs in de wijze van organisatie, van sturing en van taakverdeling tussen bestuur en 
management?

Grote verschillen tussen besturen in omvang, rechtsvorm en denominatie
Schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen enorm van elkaar 
verschillen. Een gemiddelde ‘eenpitter’ (een bestuur met één school) in het primair 
onderwijs verschilt aanzienlijk van een ‘meerpitterbestuur’ (met meerdere scholen) 
in het voortgezet onderwijs of zelfs van een eenpitter in het voortgezet onderwijs. 
Heeft in het primair onderwijs een eenpitter bijvoorbeeld gemiddeld zo’n 200 
leerlingen op school, in het voortgezet onderwijs kunnen dat er al gauw 1700 zijn, 
al ligt het aantal leerlingen per vestiging doorgaans de helft lager. In dit onderzoek 
is vooral gelet op de schaalgrootte van het bestuur, oftewel het aantal scholen dat 
een bestuur in zijn beheer heeft. Ongeveer de helft van de besturen in het primair 
onderwijs en ongeveer driekwart van de besturen in het voortgezet onderwijs is een 
eenpitter. Alle andere besturen beheren dus meer dan één school, en soms zijn het er 
enkele tientallen.

Er zijn tevens verschillen naar rechtsvorm, die met name voor dit onderzoek 
relevant zijn als het gaat om democratische legitimiteit en het eigenaarschap van 
de school, waarover later meer. Besturen van protestants-christelijk onderwijs zijn 
meestal een vereniging, en besturen van katholiek onderwijs meestal een stichting. 
In het openbaar onderwijs vindt op grote schaal verzelfstandiging plaats van het 
bestuur. Dat betekent doorgaans dat een integraal bestuur verandert in een openbare 
stichting.

Schoolbesturen verschillen ook naar denominatie of richting van de scholen die 
ze besturen. De veronderstelling was dat ook deze verschillen mogelijk van invloed 
zijn op de manier waarop een bestuur zijn missie definieert, het morele eigenaar-
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schap van de school benoemt, en bereid is maatschappelijke opdrachten aan te 
nemen en zich publiek te verantwoorden.

Er worden nog nauwelijks bestuursleden via een volledig open procedure geworven
De meeste besturen in het funderend onderwijs zijn vrijwilligersbesturen, en voor de 
meeste besturen gaat het niet om een voltijdse taak of baan. Het is niet gemakkelijk 
om leden voor een bestuur te vinden; in het primair onderwijs zegt een op de vier 
besturen dat het zelfs bijzonder lastig is, net als een op de vijf besturen in het voortge-
zet onderwijs. Nu blijkt wel dat slechts weinig besturen hun nieuwe leden proberen te 
werven via een open procedure; zo’n 14% van de besturen in het primair onderwijs en 
24% van de besturen in voortgezet onderwijs werft via een volledig open procedure. 
Het merendeel van de besturen zoekt de nieuwe leden op voordracht van een ander 
bestuurslid, een lid van de raad van toezicht of de medezeggenschapsraad (coöptatie). 
Er worden meestal bestuursleden gevraagd met inhoudelijke of algemene bestuurlijke 
deskundigheden. Bij zo’n 15% tot 40% van de besturen bestaan de leden goeddeels uit 
mensen die zelf ooit werkzaam waren in het onderwijs.

Besturen sturen vooral op afstand
Dominant onder de besturen is een raad-van-beheermodel, met bestuur op hoofd-
lijnen en een mandatering van taken en bevoegdheden aan de schoolleiding. De 
helft van alle schoolbesturen heeft zo’n model. Eenpitters in het primair onderwijs 
hebben vaak een klassiek model, met een bestuur dat eindverantwoordelijk is en een 
directie die uitvoert. Een raad-van-toezichtmodel komt bij 11% van de besturen voor, 
en met name in het voortgezet onderwijs. Bovendien is een aantal besturen bezig de 
huidige organisatie naar dit model om te vormen. Het is denkbaar dat veel besturen 
die nu veelal op afstand zeggen te sturen en achteraf te controleren, zelf al min of 
meer een toezichthoudende rol vervullen, waarbij ze veel van de bestuurstaken aan 
hun directies hebben overgedragen. Twee derde van de besturen zegt – ongeacht het 
gekozen model – op hoofdlijnen te sturen en achteraf te controleren. Besturen met 
een raad-van-toezichtmodel sturen juist vaker ook inhoudelijk en beleidsrijk; hier is 
de toezichthoudende rol al gescheiden van de bestuurlijke taak.

Drukke tijden voor veel schoolbesturen, echt zware tijden voor enkele besturen
Er komt momenteel veel op schoolbesturen af, en een aantal van die zaken kost het 
bestuur bijzonder veel aandacht, zoals de ingevoerde lumpsumfinanciering in het 
primair onderwijs en, voor beide sectoren, de zorgen om de huisvesting – bijna de 
helft van de schoolbesturen heeft daar problemen mee! – en het invulling moeten 
geven aan het kwaliteitsbeleid. Er is nog steeds sprake van bestuurlijke schaalver-
groting, met name in het primair onderwijs. Hier is een kwart van de besturen nog 
bezig met een fusie of heeft deze net achter de rug. Bij een klein deel van de besturen 
(tussen de 4% en 7%) gaat alle aandacht uit naar een ernstig probleem, waaronder 
slechte prestaties van hun school, een dreigende opheffing, financiële problemen of 
vervelende incidenten of conflicten.
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Van wie is de school?
Er is tussen besturen sprake van een ideologisch gekleurd verschil in opvatting over 
het morele eigenaarschap van de school, dat doorwerkt in hoe het bestuur zijn rol 
ziet. Sommige besturen vinden dat de samenleving de eigenaar is van de school, 
andere vinden juist dat ouders de eigenaar zijn. Deze opvattingen zijn mede bepa-
lend voor de bereidheid van het bestuur om in te gaan op wensen en vragen vanuit 
de samenleving, of juist die van ouders. Zulke eigenaarschapopvattingen bepalen 
tevens aan welke, bij de school belanghebbende partijen de besturen zich publiek 
willen verantwoorden. Eenpitterbesturen in het primair onderwijs en besturen van 
protestants-christelijk onderwijs (overwegend verenigingen die hun leden vertegen-
woordigen) vinden overwegend dat ouders het eigenaarschap van de school hebben. 
Daarentegen zijn in het voortgezet onderwijs besturen veel vaker van mening dat de 
samenleving eigenaar is van het onderwijs. De eigenaarschapopvatting bepaalt door 
wie de besturen zich laten leiden.

Er is de besturen tevens gevraagd wat belangrijke aspecten van hun missie zijn, 
en ook daarin zijn er verschillen tussen de besturen naar hun signatuur. Voor het 
protestants-christelijk onderwijs is de identiteit heel belangrijk en bij besturen van 
openbaar onderwijs is bijvoorbeeld de drempelloze toelating essentieel.

Schoolbesturen laten het initiatief vaak aan de schooldirecties; is daarmee de autonomie 
voor de school gegarandeerd?
In de praktische taakverdeling tussen bestuur en directie houdt het bestuur zich 
doorgaans afzijdig. Het bestuur is vooral actief als het gaat om fusies of om vesti-
gingsbeleid. Op veel terreinen neemt het bestuur uiteindelijk wel het besluit, maar 
neemt de directie het initiatief. Dat geldt zeker ook voor onderwerpen op het terrein 
van de maatschappelijke opdracht.

Bijna driekwart van de besturen stelt zich terughoudend op en laat de school doen 
waar ze goed in is. Dit zou erop kunnen duiden dat de autonomie van de school zelf 
gegarandeerd wordt door het bestuur. In de discussies over de nieuwe verhoudingen 
in het onderwijs wordt soms namelijk betwijfeld of ‘meer autonomie voor de school’ 
daadwerkelijk het team en de directie betekent, of dat het in de praktijk toch vooral 
neerkomt op meer autonomie voor het bevoegd gezag. De helft van de ondervraagde 
besturen is het met het laatste echter niet eens. Door meer autonomie zal volgens 
80% van de besturen de functie van schoolleider aantrekkelijker worden; twee derde 
van de besturen denkt dat ook van de functie van schoolbestuurder erop vooruitgaat 
en 44% denkt dat dit geldt voor de functie van leerkracht of docent.

Beperkt informatie inwinnen, nog weinig specifiek aansturen
Men mag veronderstellen dat een bestuur, om zijn taken goed te kunnen ver-
richten, ook goed geïnformeerd moet zijn over de school. In veel gevallen is die 
informatievoorziening en -benutting echter beperkt. Docenten, leerlingen en niet-
onderwijzend personeel worden in geringe mate als bron van informatie gezien, 
waarschijnlijk ook doordat besturen zich vooral laten informeren, door met name 
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hun schooldirectie, en minder vaak zelf actief op informatie uitgaan. In verklarende 
analyses bleek dat besturen die zelf actief informatie inwinnen en ook vaker, en 
frequenter, verschillende bronnen raadplegen, ook initiatiefrijker sturen.

Een belangrijke vraag bij decentralisatievraagstukken is of de besturen hun 
scholen gerichter zullen gaan aansturen. Er wordt immers veelal ook tot decentrali-
satie besloten omdat centrale aansturing te weinig specifiek zou zijn en onvoldoende 
ruimte zou laten om in te spelen op een lokale, specifieke situatie. Op verschillende 
manieren is onderzocht of de besturen in hun sturing inderdaad streven naar maat-
werk. Gelet op het financieel beleid stuurt iets meer dan de helft van de besturen hun 
verschillende vestigingen (deels) verschillend aan, door een vestiging extra geld te 
geven voor innovatie of bij zware problematiek. Twee van de vijf besturen hanteert 
echter het principe van de verdelende rechtvaardigheid, waarbij alle scholen volgens 
de bekostigingsnormen betaald krijgen.

De meeste besturen voeren een generiek beleid, waarbij ze alle vestigingen en 
scholen min of meer hetzelfde aansturen. In het voortgezet onderwijs vindt wel 
vaker een gerichte aansturing plaats, vooral door grote besturen met een raad-van-
toezichtmodel.

Nieuwe bestuurlijk kader
De tweede onderzoeksvraag richtte zich specifiek op het nieuwe bestuurlijk kader en 
goed bestuur.

– Hoe geven besturen inhoud aan het nieuwe bestuurlijke arrangement – getypeerd door meer 
autonomie voor school en bestuur en een andere verantwoordingsstructuur – en welke opvat-
tingen van ‘goed bestuur’ hanteren ze daarbij?

Veel bestuurlijke reorganisaties
Is het nu zo dat besturen, met het oog op de nieuwe verhoudingen, de bestuurlijke 
organisatie gaan omvormen? Dat blijkt inderdaad het geval te zijn: een derde van 
de besturen zegt dat er op korte termijn een bestuurlijke reorganisatie plaatsvindt 
en ruim een kwart geeft aan dat die reorganisatie net achter de rug is. Een derde 
van de besturen – waaronder veel eenpitters in het primair onderwijs – zegt dat er 
geen reden voor verandering is, omdat alles prima verloopt. Het is maar de vraag of 
deze houding terecht is, want ook deze besturen krijgen meer autonomie en worden 
geconfronteerd met de daaraan verbonden eisen van transparantie van bestuur en 
met een andere verantwoordingsstructuur. Daar staat tegenover dat de meeste bestu-
ren erkennen dat er nog het nodige moet veranderen in hun bestuurlijke organisatie 
en dat veel besturen de noodzaak van verdere professionalisering inzien.

Goed bestuur gaat over kwaliteit
Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het funderend onderwijs worden geken-
merkt door meer ruimte of autonomie voor de besturen; er worden echter ook 
meer en andere eisen aan de besturen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van trans-
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parant bestuur. Er is veel geschreven over governance en goed bestuur in de private 
en (semi)publieke sfeer. In dit onderzoek is de besturen gevraagd wat zij daar nu 
eigenlijk zelf onder verstaan. Veel besturen denken hier hetzelfde over. Kwaliteits-
criteria en een goed imago van de school vinden ze bijvoorbeeld veel belangrijker 
dan kwantitatieve criteria als meer scholen/vestigingen of meer leerlingen. Grote 
professionele besturen hechten meer waarde aan transparantie. Eenpitters in het 
primair onderwijs hechten meer waarde aan zachte criteria als een goede sfeer op 
school en in het team, het op één lijn zitten van directie en bestuur, en een gering 
verloop onder het personeel. Opvallend is dat voor meer dan de helft van de besturen 
de mate waarin hun scholen inspelen op allerlei maatschappelijke vragen of proble-
men, eveneens een criterium van goed bestuur is; daarentegen vindt twee op de drie 
besturen het niet belangrijk om zich ook te verantwoorden over de mate waarin hun 
scholen gehoor geven aan een bredere maatschappelijke opdracht.

Kleine besturen gematigd in hun autonomiewensen, grote besturen juist enthousiast en 
ambitieus
Een op de drie besturen is zonder bedenkingen enthousiast over meer autonomie; 
ze verwachten daardoor beter hun ambities te kunnen realiseren. Het gaat dan om 
grote besturen, vaak besturen met een raad-van-toezichtmodel. Kleine besturen in 
het primair onderwijs, veelal van protestants-christelijke scholen, zijn gematigd 
in hun autonomiewensen. Zo willen veel van deze besturen liever een aantal taken 
afstoten; daarmee maken ze waarschijnlijk een reële inschatting van hun bestuurs-
kracht. In het voortgezet onderwijs willen de besturen graag meer autonomie, met 
uitzondering van de besturen die te maken hebben met een ernstig probleem op hun 
school.

Meer ruimte voor school en bestuur zou tevens tot een gedifferentieerder aanbod 
moeten leiden. Iets minder dan de helft van de besturen speelt nu al in op de markt, 
door hun scholen een bepaald profiel mee te geven – vaak een specifieke pedago-
gisch-didactische aanpak of een uitgebreid cultureel aanbod. Ruim een op de vijf 
besturen, vooral in de vier grote steden, profileert zich met ‘het nieuwe leren’ op een 
of meer van hun scholen.

Het merendeel van de besturen zegt nu reeds klaar te zijn voor meer autonomie, 
maar toch is nog lang niet bij elk bestuur de intern toezichthoudende taak geschei-
den van de bestuurstaak: 43% is zich nog aan het oriënteren op deze scheiding van 
taken en 19% zegt zelfs niet te weten dat die scheiding zou moeten plaatsvinden. Bij 
ruim de helft van de schoolbesturen ontbreekt voorlopig dus nog deze voorwaarde 
voor transparant bestuur. Grote besturen met een raad-van-toezichtmodel zeggen 
vaker helemaal klaar te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrangement; bij deze 
besturen is uiteraard al aan de gewenste scheiding van taken voldaan.

Een summier begin gemaakt met horizontale verantwoording
Een ander uitgangspunt in het nieuwe bestuurlijke arrangement is dat de verant-
woordingstructuur verandert. Horizontale verantwoording raakt meer en meer 
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ingeburgerd, maar is een verwarrend begrip. Er wordt vaak legitimering en verant-
woording onder verstaan, terwijl het meer gaat om als school en bestuur te leren 
van de relatie met betrokkenen uit de omgeving van de school, en de meerwaarde 
die deze relaties voor het onderwijs kunnen hebben (Onderwijsraad 2006). Het is 
wellicht beter om te spreken van een horizontale dialoog, zoals de Onafhankelijke 
commissie governance code bve (2006) voorstelt. Een op de vijf besturen zegt al veel 
te doen aan horizontale verantwoording, iets minder dan de helft zegt daar enigs-
zins aan te doen, een kleine minderheid (10%) zegt niet op de hoogte te zijn van deze 
ontwikkeling. De besturen die zeggen zich al wel te verantwoorden tegenover hun 
omgeving, doen dat hoofdzakelijk via het jaarverslag; een veel kleiner deel infor-
meert of discussieert ook echt met die omgeving (de horizontale dialoog). Hiermee 
lijkt van verantwoording afleggen geen sprake te zijn. Besturen denken vooral aan 
de ‘geijkte’ partijen om zich tegenover te verantwoorden: de directie, de medezeg-
genschapsraden, het bovenschools management en, iets minder vaak, ook ouders 
en leerkrachten. Zij worden ook wel de prioritaire stakeholders genoemd (Hooge en 
Helderman 2007). Een op de vijf besturen vindt ouders geen vanzelfsprekende partij 
om in de dialoog te betrekken, en ruim 40% vindt dat ook van de leerkrachten.

Zoals verwacht, hangen de opvattingen over het morele eigenaarschap van de 
school samen met de bereidheid om zich als bestuur publiek te verantwoorden. 
Besturen die het eigenaarschap van de school bij de ouders plaatsen, zijn minder 
bereid om zich breed publiek te verantwoorden, terwijl besturen die stellen dat de 
samenleving eigenaar is van de school zich juist wel meervoudig publiek willen ver-
antwoorden, aan meer partijen en over meer zaken.

Veel kanttekeningen bij nieuw bestuurlijk arrangement
De verwachtingen van besturen over deze bestuurlijke wijziging zijn niet erg hoog-
gespannen. Zo verwacht maar liefst twee derde van de besturen dat de bureaucratie 
hierdoor eerder zal toenemen dan afnemen. Dit terwijl de overheid er juist naar 
streeft om het onderwijs te behoeden voor al te veel regels en bureaucratie. Ongeveer 
de helft van de besturen is verder van mening dat er nog steeds te veel regelgeving 
door de overheid is. Twee op de vijf besturen vindt dat er nog onvoldoende bestuurs-
kracht is bij veel schoolbesturen. En ten slotte verwacht een op de vijf besturen niet 
dat deze verandering in bestuurlijke verhoudingen leidt tot een betere kwaliteit van 
het onderwijs, terwijl het daar uiteindelijk toch juist om gaat.

De maatschappelijke opdracht van de school
De derde onderzoeksvraag betreft de opinie en keuzes van schoolbesturen ten aan-
zien van de toenemende druk op scholen om gehoor te geven aan de meest uiteenlo-
pende vragen en wensen van ouders, samenleving en politiek.

– Welk belang hechten schoolbesturen eraan dat hun school naast het geven van goed onderwijs 
een bredere maatschappelijke opdracht vervult en in welke mate hebben de besturen zelf oog 
voor zulke maatschappelijke thema’s?
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Eerder heeft het scp in een verkenning getracht inhoud te geven aan wat onder de 
maatschappelijke opdracht van de school kan worden verstaan (Turkenburg 2005). 
In dit onderzoek staat de vraag centraal wat schoolbesturen een reguliere taak 
vinden voor de school (en wat niet) en hoe ze denken over het via het onderwijs 
borgen van bredere maatschappelijke doelen. Spelen de besturen daar zelf ook actief 
op in? De verwachting was dat besturen variëren van een enge focus, uitsluitend 
gericht op de kerntaken van de school, tot een zeer brede focus, waarbij de besturen 
de school een heel scala aan maatschappelijke taken toebedelen.

Op veel terreinen ziet men een taak voor de school
De meeste onderscheiden thema’s worden in meerdere of mindere mate door 
schoolbesturen tot de gewone taken van de school gerekend. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor veel thema’s van opvoeding, zorg en hulpverlening, achterstandsbestrijding, 
veiligheid en sociale cohesie, morele ontwikkeling, burgerschap, cultuur, sport en 
bewegen en extra aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Wel blijkt dat zelfs op het 
terrein van de kinderopvang, waarop scholen inmiddels wettelijk verplicht zijn een 
aanbod te realiseren, lang niet alle besturen vinden dat daar ook een taak ligt voor de 
school. Minder dan een derde van de schoolbesturen in het primair onderwijs vindt 
kinderopvang een reguliere taak voor de school. Ruim een derde van de besturen 
vindt de maatschappelijke stage, nu nog niet wettelijk verplicht, niet tot de gewone 
taken van de school horen.

Het initiatief voor de maatschappelijke opdracht ligt bij de school zelf
Het merendeel van de besturen vindt dat hun scholen voldoende aandacht aan deze 
maatschappelijke thema’s besteden. Volgens sommige besturen schiet hun school 
soms tekort. Op vrijwel alle terreinen zijn er wel discrepanties waar te nemen tussen 
wat besturen een reguliere taak van de school vinden en de mate waarin hun eigen 
school aandacht aan dat onderwerp besteedt; meestal gaat het echter om kleine 
afwijkingen. De grootste afwijking tussen taakopvatting en aandacht voor dat thema 
op de eigen school, betreft het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen; voor 91% van 
de besturen is dit een vanzelfsprekende taak voor de school, maar tegelijkertijd zegt 
42% dat hun eigen school nog niet voorziet in een aanbod.

De helft van de besturen laat de keuze om als school in te spelen op allerlei 
maatschappelijke vragen en wensen, volledig aan de school over. Ruim een op de vijf 
besturen vindt het wel gewenst dat scholen daarop inspelen, maar verplicht ze daar 
niet toe, terwijl minder dan een op de vijf besturen hun school juist aanstuurt op dit 
punt en dit ook expliciet opvat als een taak voor het bestuur. Ongeveer een op de tien 
besturen probeert de scholen juist af te schermen voor al te veel extra activiteiten. 
Afhankelijk van hoe schoolbesturen denken over het eigenaarschap van de school, 
zijn ze bereid tot het toekennen aan de school van een heel brede maatschappelijke 
opdracht (school is van de samenleving), dan wel een beperkte (school is van de 
ouders).
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Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school
Er zijn grenzen aan wat scholen aankunnen. Zo mogen volgens de besturen al die 
extra taken nooit ten koste gaan van de primaire taak, en vooral een school die 
zwak presteert doet er volgens de besturen goed aan om zich te beperken tot zijn 
kerntaken. Besturen van protestants-christelijk onderwijs lijken minder geneigd om 
een heel brede maatschappelijke opdracht te vervullen. Dat kan zijn doordat deze 
besturen vooral luisteren naar de ouders, die zo’n breed aanbod wellicht niet willen. 
Vooral de echt grote besturen met een raad-van-toezichtmodel sturen hun scholen 
actief aan om een bredere maatschappelijke opdracht te vervullen en extra taken 
op zich te nemen. Het zijn de besturen die zelf actief informatie inwinnen om hun 
school aan te sturen.

Besturen die de nieuwe verhoudingen omarmen zijn tevens responsiever
Welke besturen zijn meer bereid om in te spelen op bredere maatschappelijke 
vragen? De mate waarin besturen gevoelig zijn voor maatschappelijke vragen en the-
ma’s, is hier responsiviteit genoemd. Het blijkt dat besturen die het eigenaarschap 
van de school bij de ouders plaatsen, maar ook bij het bestuur zelf, minder res-
ponsief zijn dan besturen die stellen dat de samenleving eigenaar is van de school. 
Betaalde besturen zijn veel responsiever dan de vrijwilligersbesturen, en hetzelfde 
geldt voor besturen uit de vier grote steden: zij hebben meer oog voor bredere maat-
schappelijke belangen. Besturen die graag meer autonomie willen om hun ambities 
te realiseren en zeggen helemaal klaar te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrange-
ment, zijn tevens responsiever om als school een bredere maatschappelijke opdracht 
te vervullen.

3 Punten voor reflectie

Het doel van dit onderzoek was om een beeld te geven van hoe de bestuurlijke situ-
atie in het primair en voortgezet onderwijs er op dit moment uitziet. Uit het onder-
zoek blijkt dat het schoolbestuurlijk veld volop in beweging is. Pas de komende jaren 
zal duidelijk worden hoe de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs 
hun nieuwe verantwoordelijkheden inhoud geven. Wel dringt zich de vraag op of, 
voordat alles wordt overgelaten aan de schoolbesturen, er niet eerst meer waar-
borging noodzakelijk is. Het onderzoek laat immers zien dat belangrijke checks and 
balances, zoals transparantie van bestuur, en countervailing powers nog vaak ontbreken, 
en er nog veel onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld over het interne toezicht en over de 
horizontale verantwoording.

1 Schoolbesturen hebben tijd nodig om te wennen aan hun nieuwe rol
Er is een duidelijk verschil waarneembaar tussen besturen in de mate waarin ze 
zeggen klaar te zijn voor de nieuwe bestuurlijke verhoudingen en daar ook op weten 
in te spelen. Besturen in het voortgezet onderwijs zijn verder met de invulling van 
hun nieuwe rol dan de besturen in het primair onderwijs. Dat is niet alleen een 
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verschil naar sector en schaal, maar wellicht ook een kwestie van fasering: in het 
voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld veel eerder de lumpsumfinanciering ingevoerd; 
in het primair onderwijs is dat pas vrij onlangs gebeurd. De ervaringen met andere 
sectoren in het onderwijs – waar zich deels vergelijkbare bestuurlijke veranderingen 
hebben voltrokken – laten zien dat deze processen tijd nodig hebben, en dat besturen 
en de interne toezichthouders moeten kunnen groeien in hun nieuwe rol.

2 De optimale schaal is onbekend, professionalisering is echter noodzakelijk
Sommige besturen kunnen als voorlopers worden beschouwd; ze lijken het meest te 
voldoen aan de voorwaarden voor een verantwoorde functionele decentralisatie. Dit 
zijn vaak de grote professionele besturen, die de bestuurstaak al hebben gescheiden 
van de intern toezichthoudende taak. Er lijkt een wereld van verschil te zijn tussen 
zulke krachtige besturen en de kleine vrijwilligersbesturen in het primair onderwijs, 
waarvan sommige zich zelfs nog maar nauwelijks bewust lijken van de bestuurlijke 
veranderingen. Eenpitterbesturen hebben minder bestuurskracht en lijken soms 
huiverig voor meer autonomie. Op dit moment is voor zulke kleine besturen een vol-
ledige benutting van de autonomie, met de van een bestuur verlangde transparantie 
en responsiviteit, nog een brug te ver.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat grote professionele besturen niet opzien 
tegen de extra taken en verantwoordelijkheden die op ze afkomen. Kleine vrijwil-
ligersbesturen daarentegen, zijn zich goed bewust van hun eigen grens, en zouden 
zelfs liever een deel van de taken afstoten of overlaten aan anderen. Er kan formeel 
dan wel sprake zijn van meer autonomie voor de besturen en de school, maar dat 
betekent niet dat die besturen ook meteen in staat zijn hun autonomie goed te benut-
ten. Daarvoor lijkt een zekere schaal een vereiste te zijn. Kleine besturen – en dat 
zijn er heel veel – zullen moeten nadenken over bestuurlijke schaalvergroting en over 
verdere professionalisering. Bestaande grote professionele besturen kunnen hier 
een voorbeeld zijn, maar het is waarschijnlijker dat de eenpitters hieraan hun eigen 
invulling willen geven. Dat zou kunnen, zoals nu soms al gebeurt, door verder-
gaande samenwerking tussen eenpitters onderling, of door ondersteuning door de 
sectorraad of bestuurskoepels.

3 Oog voor kleinschaligheid
Dit onderzoek leidt behalve tot een pleidooi voor professionalisering, ook tot een 
pleidooi voor bestuurlijke schaalvergroting. Small is misschien beautiful, maar groot 
is, zo blijkt uit dit onderzoek, verre van lelijk. Integendeel: de grote besturen zijn 
professioneler, hebben meer bestuurskracht, ze lijken beter toegerust voor de toene-
mende autonomie en zien niet op tegen meer verantwoordelijkheden.

Toch kunnen argumenten voor kleinschaligheid zeer legitiem zijn. Ouders 
bijvoorbeeld vinden beter de weg naar een klein bestuur, net als de docenten. In 
het primair onderwijs is het argument van een school in de buurt voor veel ouders 
belangrijk. Vooral levensbeschouwelijke groeperingen hechten sterk aan de argu-
menten van nabijheid van de school en de relatie met ouders, die ze als eigenaar 
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van de school zien. Zulke eenpitters lijken, kortom, aan te sluiten bij de wensen van 
veel ouders, docenten en leerlingen. De voordelen van een kleinschalige organisatie 
moeten echter worden afgewogen tegen de voordelen van bestuurlijke schaalvergro-
ting, want uiteraard kunnen ook grootschalige besturen het onderwijs kleinschalig 
aanbieden. Misschien zijn er wel grenzen te benoemen aan wat, maatschappelijk 
gezien, nog een wenselijke bestuurlijke schaal is. Zo moet er worden nagedacht over 
de effecten van monopolieposities in het onderwijs.

4 Balans zoeken tussen een bredere maatschappelijke opdracht en de primaire taak
Uit het onderzoek blijkt dat grote professionele schoolbesturen niet alleen meer 
bestuurskracht hebben, maar ook meer oog lijken te hebben voor een bredere maat-
schappelijke opdracht. De kleine besturen zijn daarin veel terughoudender. Enige 
relativering is echter wel op zijn plaats. De eenpitters vinden we vaak in kleinere 
gemeenten, vaak op het platteland, waar de problematiek die om extra aandacht 
vraagt misschien minder nijpend is dan in grote steden, waar nu juist vooral grote 
besturen opereren. Bovendien is het de vraag in hoeverre de opvattingen van het 
bestuur over een bredere maatschappelijke opdracht doorklinken in de school zelf. 
Individuele scholen kunnen in hun beleid afwijken van door het bestuur gewenste 
maatschappelijke opdrachten. Besturen kunnen hun scholen niet een heel brede 
maatschappelijke opdracht opleggen als de scholen zelf daar niet achter staan. Het 
onderzoek liet dan ook zien dat de meeste besturen het definiëren van de maatschap-
pelijke opdracht vooral overlaten aan de school zelf.

5 Intern toezicht en horizontale verantwoording; nog veel onduidelijkheden
De nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en instellingen impliceren 
een verschuiving van controleren naar vertrouwen. Het is echter lastig om vast te 
kunnen stellen wanneer dit vertrouwen onterecht blijkt te zijn. Het lijkt erop dat 
de meeste besturen in het primair en voortgezet onderwijs zullen kiezen voor een 
model met een aparte raad van toezicht (een organieke scheiding, ook wel bekend 
als het two tier-model) of, als de schaal daarvoor te beperkt is, zullen kiezen voor 
een functionele scheiding. Daarbij vinden het besturen en het toezicht binnen één 
bestuur of bevoegd gezag plaats, maar worden zij verricht door aparte personen (het 
one tier-model). Die scheiding wordt als een voorwaarde gezien voor goed bestuur 
en wordt naar verwachting binnenkort wettelijk verplicht gesteld voor de besturen 
in het primair en voortgezet onderwijs. Ook voor transparantie is het noodzakelijk 
dat die scheiding plaatsvindt, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Er 
is slechts sprake van een verschuiving van het probleem, want de vraag is nu niet 
langer ‘wie controleert het bestuur’, maar ‘wie ziet erop toe dat de toezichthouders 
hun taken goed vervullen?’ – aangenomen dat de interne toezichthouder het bestuur 
controleert.

Ook de volgende dilemma’s lijken onopgelost. Ten eerste moeten de interne toe-
zichthouders zowel het bestuur van adviezen voorzien, als het bestuur controleren. 
In zekere zin wordt de winst van het scheiden van de taken ‘besturen’ en ‘toezicht 
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houden’ weer ongedaan gemaakt, doordat een nieuwe, mogelijk conflicterende rol 
geïntroduceerd wordt. De toezichthouders zijn voor hun controlerende rol bovendien 
afhankelijk van de informatie die de bestuurders hun verstrekken.

Ten tweede rijst de vraag wie er zitting (moeten) hebben in de raad van toezicht. 
Het is belangrijk dat zo’n raad verschillende maatschappelijke perspectieven en 
belangen vertegenwoordigt (bijvoorbeeld die van de gezamenlijke ouders of bre-
dere algemene belangen van de samenleving). Een eveneens belangrijke vraag 
die hiermee samenhangt, is: ‘wie stelt de toezichthouders aan?’ Coöptatie is nu 
nog gebruikelijk, zo bleek uit het onderzoek, maar is vanuit de gedachte van goed 
bestuur onwenselijk. Hoe het interne toezicht geregeld moet worden, vergt kortom 
een nadere gedachtebepaling. Dat zal nog niet zo eenvoudig blijken (vgl. Basoski et 
al. 2007; Hooge en Helderman 2007).

6 Onvoldoende countervailing powers onder ouders en gemeenten
Of ouders en andere betrokkenen voldoende tegenwicht kunnen bieden (kunnen 
fungeren als countervailing power) aan de meer autonome besturen, is nog maar de 
vraag. Er dreigt een democratisch gat als ouders niet of nauwelijks aan het woord 
komen of worden gehoord (voice) en alleen de exit-optie overblijft. Bovendien zullen 
bepaalde categorieën van ouders nooit van zich laten horen en andere juist wel. Hoe 
goed organiseren scholen en hun besturen dus die dialoog? De besturen blijken zich 
vooralsnog niet breed publiek te verantwoorden. Ze doen dat vooral via het jaarver-
slag. Van een kwalitatief hoogwaardige horizontale verantwoording is nog geen 
sprake. Dat het bestuur zelf de maatschappelijke vraag ‘van buiten’ naar ‘binnen’ 
brengt, is niet gegarandeerd. Er zijn maar weinig open procedures bij de werving 
van nieuwe bestuursleden, die overwegend bestaan uit vrijwilligers met slechts 
weinig tijd voor het bestuurswerk. Bij verenigingen kunnen de leden het bestuur 
nog aanspreken op hun beleid, maar bij een stichting (de rechtsvorm van de meeste 
besturen) ontbreekt die mogelijkheid. In het openbaar onderwijs is er bij integraal 
bestuur wel sprake van een, weliswaar indirecte, democratische controle, maar veel 
gemeenten zijn er juist toe overgegaan de bestuurstaak op afstand te plaatsen. Dit 
proces van verzelfstandiging voltrekt zich in een rap tempo: driekwart van de scho-
len in het openbaar onderwijs heeft inmiddels zelfstandig bestuur. Slechts een op de 
vijf besturen van openbaar onderwijs heeft nog de integrale bestuursvorm, de meeste 
openbare besturen zijn een stichting geworden.

7 Codes goed bestuur: een goed begin, maar nog geen garantie
Meurs (2007) waarschuwt voor het verwarren van professionaliseren met formalise-
ren. De neiging tot standaardisering, zoals het opleggen van een vaste indeling voor 
het jaarverslag en andere vormen van verslaglegging, staat op gespannen voet met 
individuele invulling van horizontale verantwoording. Alle sectoren in het onderwijs 
hebben inmiddels een eigen code voor goed bestuur ontwikkeld. Dat is een start, 
maar het gaat er uiteraard vooral om dat de code wordt nageleefd, zonder dat de code 
‘een afvinksysteem’ wordt (Meurs 2007).



21

1 Onderzoek onder schoolbesturen

1.1 Meer ruimte voor schoolbesturen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (scp) onder schoolbesturen in het primair1 en voortgezet onderwijs. 
Aanleiding voor het onderzoek is een herziening van de verhouding tussen centrale 
overheid, schoolbesturen, scholen en de docenten in de klas. De overheid trekt zich 
meer terug en beperkt zich in het beleid voortaan tot de hoofdlijnen; scholen, en 
vooral de schoolbesturen als bevoegd gezag, krijgen daardoor meer ruimte om zelf 
inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes te maken. Daarbij kunnen ze, 
door lumpsumfinanciering, vrij beschikken over niet-geoormerkte financiële midde-
len. Meer autonomie voor de school en het bestuur gaat wel gepaard met een andere 
medezeggenschaps- en verantwoordingsstructuur en met eisen ten aanzien van de 
kwaliteit van het bestuur.

Het achterliggende idee van de wijziging in bestuurlijke verhoudingen is dat deze 
bijdraagt aan een betere kwaliteit van het onderwijs en leidt tot tevreden docenten en 
leerlingen, innovatie, variatie in aanbod, maatwerk en efficiënte inzet van middelen. 
Tevens draagt zij bij aan de maatschappelijke legitimiteit van scholen, door meer 
inspraak van ouders, docenten, leerlingen en andere betrokkenen en door transpa-
rant bestuur.

Het is echter de vraag hoe de besturen in het primair en voortgezet onderwijs 
denken over hun nieuwe rol en of de veronderstellingen van dit nieuwe bestuurlijke 
arrangement kloppen. Zijn de besturen ook in staat om hun nieuwe verantwoorde-
lijkheid waar te maken, welke keuzes maken ze, zullen ze oog houden voor maat-
schappelijk gewenste doelen en zijn ze bereid om zich publiek te verantwoorden voor 
hun beleid?

Hoewel alles nog volop in beweging is, laat dit onderzoek zien hoe de school-
besturen er op dit moment voorstaan en inhoud geven aan de nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen in het onderwijs. Het onderzoek sluit tevens aan bij het debat over de 
rol van de school in de samenleving en de manier waarop de taakverbreding van de 
school de publieke zaak kan dienen. Het is een vervolg op de in 2005 door het scp 
uitgevoerde verkenning Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de school (Turken-
burg 2005).2

Beleidscontext
Tijdens de vorige kabinetsperiode presenteerde de regering in de zogenoemde 
Koersdocumenten3 haar nieuwe visie op de bestuurlijke verhoudingen in het funde-
rend onderwijs. Deze visie is in verschillende beleidsnotities4 verder uitgewerkt. In 
het nieuwe bestuurlijke arrangement krijgen de school en het schoolbestuur meer 
ruimte en stelt de overheid zich terughoudender op. Het is een antwoord op de vraag 
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hoe optimaal gestuurd kan worden voor goed onderwijs, ook wel bekend als het 
governance-vraagstuk. Het oude bestuurlijke arrangement van sturing en toezicht 
door de nationale overheid zou niet langer toereikend zijn om de onderwijssector 
ook in de toekomst optimaal te laten functioneren. De nieuwe bestuurlijke verhou-
dingen daarentegen zouden de scholen beter in staat stellen om tegemoet te komen 
aan de complexe problemen waarmee het onderwijs te maken heeft, en aldus de 
resultaten van het onderwijs op een hoger niveau te brengen (tk 2005/2006). Door 
horizontale verantwoording of een dialoog met de omgeving van de school zou deze 
beter kunnen inspelen op de specifieke wensen van de omgeving.

De plannen staan niet op zichzelf, maar passen binnen de breder gevoerde dis-
cussie over een andere rol van de overheid (bv. in Andere overheid) en een door de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) voorgesteld nieuw perspec-
tief op maatschappelijke dienstverlening, waarbij de professionals in het veld zelf 
meer centraal komen te staan. In het advies Bewijzen van goede dienstverlening stelt de 
raad dat het onderwijs te lang gevangen heeft gezeten in een ineffectief sturingsmo-
del van ‘boedelscheiding’5 en door elkaar lopende besturingsfilosofieën. Een nieuw 
sturingsmodel zou uit moeten gaan van overheidsregulering, zelfregulering en, waar 
nodig, marktregulering. De raad bepleit een nieuw systeem van checks and balances dat 
‘het geïnstitutionaliseerde wantrouwen dat de relatie tussen overheid en het veld nu 
te veel domineert moet doorbreken’ (wrr 2004).

Lag in het recente verleden in het onderwijsbeleid de nadruk meer op territoriale 
decentralisatie, waarbij de gemeentelijke overheden een belangrijke rol kregen, zoals 
in het onderwijsachterstandenbeleid, de laatste jaren verschuift het accent naar wat 
wel functionele decentralisatie wordt genoemd; daarbij krijgen de schoolbestu-
ren meer verantwoordelijkheden. Processen van decentralisering, deregulering en 
autonomievergroting spelen echter al veel langer in het onderwijs;6 de zogenoemde 
Koersdocumenten en Governancenotities geven een nadere en actuele invulling aan 
de gedachte dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk moeten worden belegd. 
Deze visie op nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen overheid en meer autonome 
onderwijsinstellingen wordt gedeeld door het huidige kabinet en komt onder meer in 
het beleidsprogramma tot uitdrukking in aangekondigde maatregelen7 als:
−	 het uitwerken van de principes van ‘goed bestuur’(door het bijvoorbeeld mogelijk 

te maken om eerder in te grijpen bij zwakke scholen);
−	 het versterken van de horizontale verantwoording door onderwijsinstellingen aan 

betrokkenen in en rond de school (o.a. aan ouders, gemeenten en bedrijven);
−	 de controle door de Inspectie van het onderwijs van de basiskwaliteit en de kwali-

teit van de examens, uitgaande van het beginsel van verdiend vertrouwen;
−	 verminderde inspectie bij scholen die het goed doen;
−	 het vergroten van de vrijheid van scholen door minder regeldruk en administra-

tieve lasten (tk 2006/2007b).
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1.2 Maatschappelijke vragen als opdracht voor de school

In dit onderzoek staat centraal hoe schoolbesturen hun eigen rol opvatten en hoe 
breed of smal ze de rol van de school in de samenleving zien – niet alleen van hun 
eigen school, maar ook van de school in het algemeen.

Scholen in het funderend onderwijs worden in toenemende mate benaderd door 
de overheid en de samenleving met heel uiteenlopende vragen en problemen. De 
samenloop van diverse demografische, economische, maatschappelijke en bestuur-
lijke ontwikkelingen heeft de druk op scholen om hun taken te verbreden sterk doen 
toenemen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) heeft hierover eerder gerap-
porteerd (Bronneman-Helmers 1999; Turkenburg 2005). Of het nu gaat om kinder-
opvang, verantwoord leren omgaan met internet, gezond eten of het bijbrengen van 
waarden en normen, al deze thema’s kunnen gevat worden onder noemer van de 
maatschappelijke opdracht van de school. Onderwijs heeft uiteraard per definitie een 
maatschappelijke opdracht, nog zonder dat daar allerlei extra taken bij komen. De 
wettelijke taken van het onderwijs zijn echter aan verandering onderhevig en ook 
in het bijstellen van die wettelijke taken komt een maatschappelijke opdracht tot 
uitdrukking. Te denken valt bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de kerndoelen met 
burgerschapsvorming of de inmiddels wettelijke verplichting van maatschappelijke 
stages in het voortgezet onderwijs. Er is geen sprake van één vastomlijnde maat-
schappelijke opdracht. Wat scholen tot hun maatschappelijke opdracht rekenen, zal 
mede afhangen van de leerlingenpopulatie en de omgeving van de school.

Scholen zullen niet onbeperkt allerlei extra taken op zich kunnen nemen zonder 
dat het primaire proces in het gedrang komt. De afgelopen jaren is er volgens de 
commissie-Dijsselbloem8 te eenzijdig naar het onderwijs gekeken voor de oplossing 
van maatschappelijke problemen. De politiek zou zich volgens de commissie terug-
houdender moeten opstellen bij het toedelen van nieuwe maatschappelijke opdrach-
ten aan het onderwijs (tk 2007/2008b: 128). ‘Het is tijd het onderwijs weer toe te 
laten komen aan het onderwijs’ (tk 2007/2008b: 143-144). Deze opvatting vinden we 
ook terug in de visie van het kabinet op het primair onderwijs, neergelegd in de nota 
Scholen voor morgen: ‘Scholen worden bestookt met aanbod van buiten met de vraag 
aandacht aan bepaalde thema’s te besteden. [...] De schaduwzijde is, dat het leren van 
basisvaardigheden die bepalend zijn voor verder schoolsucces en deelname aan de 
samenleving, soms dreigt onder te sneeuwen’ (tk 2007/2008a). Scholen moeten dus 
selectief zijn en hun keuzes maken in het spanningsveld tussen schoolspecifieke en 
bredere maatschappelijke belangen.

De discussie over de maatschappelijke opdracht van de school is niet nieuw, al 
werd misschien niet altijd die term gebruikt. Al jaren worden scholen geconfron-
teerd met complexe maatschappelijke problematiek, waarbij in toenemende mate 
van de school wordt verwacht dat deze daar een antwoord of oplossing voor biedt. 
Nieuw is dat deze discussie plaatsvindt terwijl er in het onderwijsbeleid sprake is 
van vergaande deregulering en van een verschuiving van verantwoordelijkheden van 
overheid naar instellingen. Wat de reikwijdte is van de maatschappelijke verantwoor-



24 Onderzoek onder schoolbesturen

delijkheid van scholen en hun besturen, is in dat nieuwe bestuurlijke arrangement 
niet vastgelegd. De meer autonome scholen zullen overwegend zelf, in overleg met 
ouders en hun omgeving, moeten bepalen wat ze wel en niet tot hun maatschappe-
lijke opdracht rekenen.

Onderzoekscontext in schema
Wat de nieuwe bestuurlijke verhoudingen betekenen voor schoolbesturen, wordt 
verhelderd in schema 1.1. Links in het schema staat de relatieve autonomie of toene-
mende ruimte voor besturen. Daar staat als ‘beperking’ tegenover dat schoolbestu-
ren zich – meer en vooral anders – zullen moeten verantwoorden over de kwaliteit en 
prestaties van hun school. Onder in het schema staat de hoofdtaak van de besturen: 
zorg dragen voor de kwaliteit van het onderwijs op hun school of scholen door de 
professionals in staat te stellen hun werk goed te doen, en daarmee gehoor geven 
aan de belangrijkste maatschappelijke opdracht: goed onderwijs voor iedere leerling 
op hun school. Dat is echter niet de enige maatschappelijke opdracht; de samen-
leving, ouders, politiek en overheid doen een beroep op scholen om een bredere 
maatschappelijke opdracht te vervullen. Deze kan in het verlengde liggen van die 
eerste opdracht (goed onderwijs); het is echter ook denkbaar dat het oppakken van 
allerlei andere maatschappelijke taken ten koste gaat van de primaire taak. Scholen 
en hun besturen zullen de balans in de gaten moeten houden. De lerende aanpak 
staat centraal; onderwijsinstellingen krijgen de tijd om binnen deze kaders ervaring 
op te doen en deze met elkaar uit te wisselen (tk 2004/2005).

Schema 1.1
Schematische weergave context onderzoek

responsiviteit wat betreft
bredere maatschappelijke
opdracht van de school

geïnspireerde professionals
geïnspireerde leerlingen
marktwerking
variatie aanbod

horizontale verantwoording
aan stakeholders
checks and balances

verticale verantwoording
(inspectie)
zorgplichten

bredere
maatschappelijke

opdracht

kwaliteit
onderwijs

ruimte verantwoordinglerende aanpak
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− De doelen die worden nagestreefd binnen deze nieuwe bestuurlijke verhoudingen 
betreffen uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs. Het gaat om onderwijs dat aan-
sluit bij de capaciteiten en ambities van leerlingen, om geïnspireerde professionals 
en gemotiveerde leerlingen in de klas (tk 2004/2005) en om voldoende variatie in het 
aanbod van scholen, zodat ouders en leerlingen iets te kiezen hebben. Het stre-
ven is ‘een dynamischer en daardoor veelkleuriger en gedifferentieerd stelsel’ (tk 
2004/2005). De extra ruimte voor scholen en hun bestuur moet hen in staat stellen 
dit waar te maken. In het schema wordt dit linksonder aangegeven in het kwadrant 
tussen ‘ruimte’ en ‘kwaliteit onderwijs’.

− De overheid kan ingrijpen als scholen zwak presteren, maar op scholen waar de 
kwaliteit van het onderwijs goed is, kan worden volstaan met verminderd toezicht. 
Het is een kwestie van vertrouwen; een school die goede kwaliteit levert, geniet 
het vertrouwen van de inspectie. Naast kwalitatief goed onderwijs kan de overheid 
scholen verplichten om zorg te dragen voor een bepaald maatschappelijk belang 
(bv. passend onderwijs voor leerlingen met een handicap). Scholen verplichten zich 
weliswaar om daarvoor te zorgen, maar de overheid legt niet precies vast hoe de 
scholen dat moeten uitvoeren. De verantwoording van scholen aan de overheid via 
de inspectie wordt wel aangeduid als ‘verticale verantwoording’. Deze betreft dus 
de basiskwaliteit van het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook de mate waarin door de 
school aan zijn zorgplichten is voldaan. In het schema is dit het kwadrant rechtson-
der, tussen ‘verantwoording’ en ‘kwaliteit onderwijs’.

− Naast verticale verantwoording is er ook sprake van horizontale verantwoording. 
Horizontale verantwoording moet worden gezien als een permanent debat van de 
school met ‘de omgeving van de school’ over het beleid en de kwaliteit. In beleids-
stukken worden dit wel de stakeholders van de school genoemd, waarmee alle intern 
en extern bij de school betrokken partijen bedoeld worden. Welke partijen ‘de 
relevante betrokkenen’ zijn, kan per school verschillen. Deze partijen moeten tegen-
wicht bieden aan de autonomie van de school door een kritische dialoog te voeren 
over belangrijke keuzes van de school (tk 2006/2007b). Op deze manier komt er 
meer dynamiek in het stelsel. De horizontale verantwoording komt niet in de plaats 
van het verticale toezicht; de beide vormen van verantwoording vullen elkaar aan. 
De horizontale vormen van verantwoording moeten een effectieve bijdrage leveren 
aan de maatschappelijke legitimiteit van de onderwijsinstellingen (tk 2004/2005). 
In het schema is deze relatie tussen de onderwijsinstellingen en de maatschappelijke 
omgeving terug te vinden in het kwadrant rechtsboven.

− In toenemende mate worden door overheid en maatschappelijke groeperingen 
allerlei maatschappelijke vragen en problemen bij de school neergelegd. Scholen 
staan onder druk om meer aandacht te besteden aan of een rol te gaan spelen op 
uiteenlopende terreinen van zorg, opvoeding, opvang, hulpverlening, achterstands-
bestrijding, sociale cohesie, veiligheid, bredere culturele educatie, sport, bewegen, 
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gezond leven, burgerschapsvorming, waarden en normen, maatschappelijke stages, 
integratie en het voorkomen van segregatie. Meer ruimte betekent dat de school en 
het bestuur meer vrijheid hebben bij de inrichting van het onderwijs; de gedachte 
is dat dit de kwaliteit van het geboden onderwijs op hun school (scholen) ten goede 
komt en ook hun marktpositie versterkt. Scholen kunnen de ruimte benutten door 
meer of beter in te spelen op allerlei behoeften en vragen uit de samenleving. In 
schema 1.1 wordt het gehoor geven aan een bredere maatschappelijke opdracht 
gemarkeerd door het kwadrant linksboven.

1.3 Onderzoeksvragen

Schoolbesturen leken zich lange tijd bij het vervullen van hun rol op de achtergrond 
te houden, maar recentelijk is daar verandering in gekomen. Hoewel de wijziging 
in bestuurlijke verhoudingen vaak wordt gekenschetst als ‘meer autonomie voor de 
school’, zijn het vooral de schoolbesturen als bevoegd gezag van de school die meer 
taken, verantwoordelijkheden, autonomie, en dus ook meer macht krijgen. Het 
beleidsvoerend vermogen van besturen is versterkt door lumpsumfinanciering, eerst 
in het voortgezet onderwijs en recentelijk in het primair onderwijs. Weliswaar kan 
het bestuur bevoegdheden delegeren aan schooldirecties, maar het blijft als bevoegd 
gezag formeel verantwoordelijk voor de gang van zaken in de school. Het onder-
zoek richt zich daarom op deze belangrijke partij, de spil in het nieuwe bestuurlijke 
arrangement (zie bijlage A voor een schema van schoolinterne en schoolexterne 
relaties van het schoolbestuur). Het is de vraag of de wijze waarop schoolbesturen op 
dit moment hun taken verrichten en hun rol vervullen, overeenstemt met de verwach-
tingen over die rol binnen het nieuwe bestuurlijke arrangement. Die verwachtingen 
zijn er op verschillende niveaus: kwalitatief goed onderwijs voor elke leerling, de 
kwaliteit van de organisatie zelf en het verkrijgen van een bredere maatschappelijke 
legitimiteit door de instelling door zich publiek te verantwoorden en gehoor te geven 
aan vragen uit de samenleving.

Kenmerken van schoolbesturen
Er is tot op heden maar weinig systematische kennis aanwezig over schoolbesturen 
in het funderend onderwijs. Weliswaar bieden landelijke registratiegegevens uit de 
bestanden van de Centrale Financiën Instellingen (cfi), een uitvoeringsorganisatie 
van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, inzicht in de signatuur 
van de school (scholen), het aantal scholen dat een bestuur beheert (dat kan één 
school zijn, maar het kunnen er ook tientallen zijn), en het aantal vestigingen en 
leerlingen per bestuur. Maar voor zover bekend ontbreekt tot nu toe een landelijk 
overzicht van organisatorische kenmerken van de schoolbesturen en de wijze waarop 
ze hun scholen beheren en besturen. De eerste onderzoeksvraag betreft daarom een 
beschrijving van schoolbesturen in Nederland en luidt:
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1 Wat zijn, in het algemeen, de belangrijkste kenmerken van besturen in het primair en voortge-
zet onderwijs in de wijze van organisatie van sturing en van taakverdeling tussen bestuur en 
management?

Invulling nieuwe rol
De vraag is hoe die verschillende besturen denken over de nieuwe rol die ze geacht 
worden te vervullen en hoe ze hun toenemende autonomie denken te benutten. Zo 
worden besturen geacht de bestuurlijke rol te scheiden van de intern toezichthou-
dende rol en zich niet alleen verticaal tegenover de inspectie te verantwoorden voor 
hun beleid, maar ook horizontaal tegenover belanghebbenden bij de school. Hoe 
ver zijn de schoolbesturen? Lukt het ze om aan deze voorwaarden te voldoen, zijn er 
voorlopers of is er wellicht een achterhoede te onderscheiden, en op welke manier 
gaan ze zich tegenover de betrokkenen verantwoorden? Er is de afgelopen jaren veel 
geschreven over governance in de publieke sector, met name het onderwijs, de volks-
huisvesting en de zorg. De overtuiging in dit governance debat is dat goed onderwijs, 
goede huisvesting en goede zorg gebaat zijn bij goed bestuur. Een gangbare definitie 
van good governance, oftewel ‘goed bestuur’, is het waarborgen van de onderlinge 
samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van een orga-
nisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, 
alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleg-
gen aan belanghebbenden (Boers en Van Montfort 2006). De governance-discussie 
maakt duidelijk dat er diverse criteria zijn om te beoordelen of er sprake is van goed 
bestuur, maar wat verstaan de schoolbesturen daar zelf onder? De tweede onder-
zoeksvraag luidt dan ook:

2 Hoe geven besturen inhoud aan het nieuwe bestuurlijke arrangement – getypeerd door meer 
autonomie voor school en bestuur en een andere verantwoordingsstructuur – en welke opvat-
tingen van ‘goed bestuur’ hanteren ze daarbij?

Aandacht voor bredere maatschappelijke belangen
Overheid, politiek, ouders en samenleving hebben uiteenlopende wensen en vragen 
waarop de school geacht wordt een antwoord te bieden. Soms wordt die aandacht 
voor een maatschappelijk gewenste zaak ook wettelijk vastgelegd, zoals recentelijk 
nog gebeurde met de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs. Maar 
naast de roep om verbreding van het aanbod door de school, zijn er tevens geluiden 
dat een school in het primair onderwijs zich toch vooral dient te concentreren op taal 
en rekenen en dat een school in het voortgezet onderwijs de leerlingen vooral goed 
moet voorbereiden op het centraal examen en de vervolgopleiding van de leerling. 
Aangezien de overheid meer afstand neemt en de instellingen meer ruimte biedt, 
vermindert ook de mogelijkheid voor de overheid om via het onderwijs bredere maat-
schappelijke belangen te borgen. Een sterk sturende overheid zou de autonomie van 
de instellingen immers inperken, wat niet past bij een verschuiving in de beleids-
filosofie van controleren naar vertrouwen. Het is dan ook de vraag in welke mate 
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besturen zelf oog hebben voor bredere maatschappelijke belangen die het directe 
belang van de school overstijgen, welke afweging ze maken tussen enerzijds hun 
verantwoordelijkheid voor het functioneren en de resultaten van het primaire proces 
en anderzijds allerlei extra maatschappelijke taken. Ook is het de vraag of ze hun 
school aansturen om een brede opdracht te vervullen. Dientengevolge is de derde 
onderzoeksvraag:

3 Welk belang hechten schoolbesturen eraan dat hun school naast het geven van goed onderwijs 
een bredere maatschappelijke opdracht vervult en in welke mate hebben de besturen zelf oog 
voor zulke maatschappelijke thema’s?

1.4 Gebruikte gegevens, dataverzameling en respons

De onderzoeksvragen worden beantwoord op basis van registratiegegevens en 
een speciaal voor dit doel uitgezette schriftelijke enquête onder schoolbesturen in 
het primair en voortgezet onderwijs. De enquête vraagt naar hoe de besturen hun 
rol zien, hoe ze denken over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van 
de school. De dataverzameling is gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het veldwerk is uitgevoerd door het its van de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Uitgaande van de registratie in 2005 bij de Centrale Financiën Instellingen (cfi) 
zijn schoolbesturen benaderd voor deelname aan een survey over de genoemde 
thema’s. Dit betreft alle schoolbesturen in het voortgezet onderwijs en alle schoolbe-
sturen met scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs. Uit de schoolbesturen 
in uitsluitend primair onderwijs is een representatieve steekproef van 700 besturen 
benaderd. In totaal zijn er 1061 vragenlijsten verstuurd, met een begeleidende brief 
aan de voorzitter van het bestuur. In de brief is de voorzitter of diens plaatsvervanger 
gevraagd om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst was grotendeels voorgestruc-
tureerd, maar vaak werd bij een vraag tevens een open-antwoordcategorie geboden. 
In de vragenlijst kwamen de volgende thema’s aan de orde:
−	 algemene kenmerken van het bestuur;
−	 sturingswijze en taakverdeling tussen bestuur en directie;
−	 financieel beleid van het bestuur;
−	 informatiebronnen voor het bestuur over de school;
−	 oordeel maatschappelijke taken en functies van de school;
−	 grenzen aan de maatschappelijke taakverbreding;
−	 nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs;
−	 autonomie;
−	 goed bestuur;
−	 strategische keuzes en profilering;
−	 toezicht en verantwoording;
−	 knelpunten en risico’s;
−	 meningen nieuwe bestuurlijke verhoudingen.
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De dataverzameling vond plaats tussen eind november 2006 en april 2007. In totaal 
zijn de gegevens van 500 schoolbesturen verwerkt (een respons van ruim 47%); het 
aantal gemelde weigeringen bedraagt 21 (2%). De respons vormt, in de verhouding 
tussen primair en voortgezet onderwijs, geen volledig representatieve afspiegeling 
van de populatie. Het voortgezet onderwijs is oververtegenwoordigd, en vooral in het 
primair onderwijs hebben meer besturen gereageerd die meer dan één school behe-
ren, de zogenoemde meerpitters.9 Het voordeel is dat het met de huidige respons 
mogelijk is om te vergelijken naar sector en schaal. Voor een uitgebreid overzicht van 
de dataverzameling en een beoordeling van de respons zie bijlage B1.1 op de website 
(www.scp.nl).

1.5 De inhoud van het rapport

De onderzoeksvragen worden in bovenstaande volgorde in het rapport uitgewerkt. 
Eerst worden de belangrijkste kenmerken van schoolbesturen in kaart gebracht en 
de invulling die ze geven aan hun rol. Vervolgens komt hun opinie over het nieuwe 
bestuurlijke kader aan de orde. Ten slotte zoomen we in op een blijvend actueel 
thema in het onderwijs, namelijk de maatschappelijke opdracht van de school en in 
dit geval hoe de besturen deze zien. De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord 
in de hoofdstukken 2 en 3. Hoofdstuk 2 geeft een cijfermatig overzicht van school-
besturen in het primair en voortgezet onderwijs en beschrijft enkele belangrijke 
kenmerken van de besturen.

Hoofdstuk 3 beschrijft de huidige taken van het schoolbestuur, evenals zijn rol 
en positie in de onderwijsorganisatie. Het hoofdstuk gaat in op de bestuursfilosofie 
van de besturen, de wijze waarop ze hun scholen aansturen en de informatiebronnen 
die ze daarbij gebruiken. Het hoofdstuk sluit af met analyses die de verschillen in 
sturingswijzen verklaren.

In hoofdstuk 4 komt de tweede onderzoeksvraag aan bod; het hoofdstuk belicht 
de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs en de mogelijke veranderingen 
die die voor de besturen met zich meebrengen. De schoolbesturen spreken zich uit 
over hun toenemende autonomie, over wat zijzelf onder goed bestuur verstaan en 
wat volgens hen mogelijke risico’s of knelpunten van de nieuwe bestuurlijke verhou-
dingen zijn. Het hoofdstuk sluit af met analyses ter verklaring van de verschillen in 
bestuurlijke ambitie en mate waarin besturen gereed zijn voor het nieuwe bestuur-
lijke arrangement.

Hoofdstuk 5 geeft antwoord op de derde onderzoeksvraag; het beschrijft de 
opvattingen van schoolbesturen over de maatschappelijke taken van de school en de 
mate waarin hun eigen scholen daaraan inhoud geven. Het hoofdstuk sluit af met 
analyses die een verklaring bieden voor de verschillen tussen besturen in de aanstu-
ring van hun school op maatschappelijke taken en voor verschillen in de mate waarin 
zij openstaan voor maatschappelijke opdrachten.
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Noten

1 Het primair onderwijs omvat het basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
2 Het onderzoek sluit tevens aan bij al ouder onderzoek van het scp naar bestuurlijke ver-

houdingen en organisatie van het onderwijs (Boef- van der Meulen et al. 1993; Bronne-
man-Helmers 1999; Bronneman-Helmers et al. 2002), decentralisatie (Turkenburg 2003) 
en de taakverdeling tussen de school en andere partijen rond de school (Bronneman-
 Helmers 1999; Herweijer en Vogels 2004).

3 Deze documenten zijn: Koers primair onderwijs ‘Ruimte voor de school’ en Koers voort-
gezet onderwijs ‘De leerling geboeid, de school ontketend’.

4 Het betreft met name de Beleidsnotitie governance: ruimte geven, verantwoording vragen en van 
elkaar leren (tk 2004/2005) en een aanvulling daarop (tk 2005/2006).

5 ‘In termen van dit rapport betekent deze boedelscheiding dat bij de zoektocht naar effec-
tieve vormen van sturing (coördinatie en interventie) de oplossing primair wordt gezocht 
in het uit elkaar trekken en ontvlechten van de drie logica’s. [...] Algemeen gesteld komt 
het neer op een visie die een scheiding bepleit van beleid en uitvoering, van doelen en 
middelen, van kaderstelling en mandatering.’ (wrr 2004: 227).

6 Nederland onderscheidt zich duidelijk van andere Europese landen door een lange 
 traditie van autonomie in het onderwijs en ook relatief veel autonomie voor de school en 
het bestuur (Eurydice 2007).

7 Zie Samen werken, samen leven (tk 2006/2007c).
8 Op 26 april 2007 werd de tijdelijke commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsver-

nieuwingen ingesteld, onder voorzitterschap van de heer Dijsselbloem. Het doel van de 
commissie was om inzicht te krijgen in de invoering van onderwijsvernieuwingen om 
daarmee lessen te trekken voor de toekomst.

9 De totaalpercentages in figuren en tabellen zijn daarom gewogen naar sector en naar 
schaal, zodat ze een afspiegeling vormen van de totale populatie schoolbesturen.
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2 Schoolbesturen in cijfers

2.1 Schaal en schoolgrootte

Regelmatig vinden er discussies plaats over de wenselijke schaal voor de organisa-
tie van het onderwijs; daarbij blijft het soms onduidelijk welke schaal dan bedoeld 
wordt. Het kan immers gaan om de schaal van de school, waarbij grote scholen 
vaak negatief worden gekenschetst als ‘leerfabrieken’, maar ook kan het gaan 
om de schaal van het schoolbestuur. Ook dan lijkt de voorkeur uit te gaan naar 
minder grootschalige besturen.1 In het rapport van de commissie-Dijsselbloem 
wordt gesproken van ‘grote conglomeraten van scholen’ en luidt een van de aan-
bevelingen ‘dat de minister bij de beoordeling van verdere fusies nadrukkelijk de 
menselijke maat in het onderwijs bewaakt, dat wil zeggen schoollocaties waarbij 
leerlingen en leraren elkaar kennen en gekend worden en zich veilig kunnen voelen’ 
(tk 2007/2008b: 156). Het is niet duidelijk welk type fusies hier bedoeld wordt. Fusies 
van scholen komen maar weinig voor; schoolbestuurlijke fusies vinden daarentegen 
vaker plaats. Wat een groot bestuur is, verschilt per sector. Van Ewijk en Klein (2003) 
noemen een bestuur in het primair onderwijs groot als dit zes of meer scholen heeft; 
een bestuur in het voortgezet onderwijs is al groot met drie scholen of meer. Een 
school kan worden opgevat als een bestuurlijke eenheid, maar kan meerdere vesti-
gingen omvatten en per vestiging uit meerdere gebouwen bestaan; de gebouwen zelf 
kunnen weer zijn opgedeeld in kleinere eenheden. Ook een groot schoolbestuur kan 
het onderwijs dus kleinschalig organiseren. Door de leerlingen wordt doorgaans het 
gebouw waarin ze les krijgen als ‘de school’ beschouwd, en een grote school is dan 
een gebouw met veel leerlingen.

Al met al is het zinvol om een onderscheid te maken tussen grote scholen (en 
fusies van scholen) en grote besturen (en bestuurlijke fusies). Door bestuurlijke 
fusies – die vooral in het primair onderwijs plaatsvinden – neemt het aandeel kleine 
besturen af. Schaalvergroting kan worden gezien als een besturingsvraagstuk, met 
een nadruk op nieuwe strategische kansen (De Wit 2007), maar wat de optimale 
schaal is voor een bestuur, is niet eenvoudig vast te stellen. Van Wieringen (1996) 
schat bijvoorbeeld dat wanneer in het primair onderwijs scholen gebundeld worden, 
er pas administratieve voordelen optreden als het minstens 10-20 scholen betreft, 
en dat is slechts één aspect. Enerzijds mag verwacht worden dat grote besturen in 
het voordeel zijn als het om beleidsvormend vermogen en slagvaardigheid gaat, 
anderzijds maakt bestuurlijke schaalvergroting organisaties ook complexer. Nood-
gedwongen staan besturen dan meer op afstand van de school, er ontstaan tussen-
lagen, die de beleids- en handelingsruimte en slagvaardigheid van een individuele 
school kunnen inperken (Hooge 1998). Bestuurlijke schaal zegt tevens iets over 
algemene en specifieke deskundigheden die vertegenwoordigd zijn in het bestuur. 
Onderzoek van Claassen et al. (2008) laat bijvoorbeeld zien dat grote schoolbesturen 
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zich onderwijsinhoudelijk deskundiger achten dan kleine besturen en ook vaker een 
sturende rol willen vervullen.

In dit onderzoek wordt rekening gehouden met het schaalverschil tussen bestu-
ren, uitgedrukt als het aantal scholen en vestigingen dat een bestuur in zijn beheer 
heeft. Het is een van de kernvariabelen in het onderzoek.

Bestuurlijke krachtenbundeling
Al jaren is er sprake van schaalvergroting en fusies in het onderwijs. De overheid 
heeft deze bestuurlijke krachtenbundeling gestimuleerd met financiële prikkels. Het 
doel van de stimuleringsmaatregel was om de bestuurlijke samenwerking tussen 
scholen te vergroten en daarmee de bestuurs- en managementkracht van scholen 
te verbeteren. Deregulering en autonomievergroting brengen immers vooral voor 
kleine besturen financiële risico’s met zich mee; fuseren met andere besturen ver-
mindert dat risico. Bestuurlijke krachtenbundeling werd gezien als een noodzake-
lijke schakel in het proces van autonomievergroting. De stimuleringsregeling liep in 
augustus 2004 af. Geconstateerd werd dat de bestuurs- en managementkracht door 
de vele fusies inderdaad was toegenomen. Daarmee was volgens de overheid tevens 
aan de belangrijkste voorwaarde voldaan om ook in het primair onderwijs over te 
kunnen gaan tot lumpsumfinanciering (tk 2003/2004).

Volgens de registratiegegevens van de Centrale Financiën Instellingen (cfi) waren 
er in 2005 in totaal 1711 schoolbesturen van scholen in het primair en voorgezet 
onderwijs. Dat zijn er veel minder dan in de jaren daarvoor. In het primair onderwijs 
nam het aantal schoolbesturen af van 1722 in 2003 tot 1348 besturen in 2005; daar-
naast nam ook het aantal scholen en vestigingen (iets) af. De gemiddelde school- en 
vestigingsgrootte (het aantal leerlingen per school of vestiging) is in deze periode 
vrijwel stabiel gebleven (tabel 2.1).

Tabel 2.1
Ontwikkeling kerngegevens van besturen in het primair onderwijs, 1999-2005 (in aantallen en 
gemiddelden)

1999 2003 2005

aantal besturen 2.161 1.722 1.348

aantal scholen 7.067 6.994 6.849

aantal vestigingen 7.207 7.150 7.141

aantal leerlingen 1.543.000 1.547.300 1.482.380

gemiddelde schoolgrootte (in aantal leerlingen) 218 221 216

gemiddelde vestigingsgrootte (in aantal leerlingen) 214 216 207

Bron: Onderwijsraad (2005); OCW/CFI (2005)
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In het voortgezet onderwijs leidde de bestuurlijke krachtenbundeling eveneens tot 
een afname van het aantal besturen, evenals van het aantal scholen. In 2005 waren er 
in het voorgezet onderwijs 303 schoolbesturen, die samen 550 scholen bestuurden. 
In 2003 waren dat nog 397 besturen, die 667 scholen bestuurden. Tegelijkertijd steeg 
in de onderzochte periodes (1999-2003 en 2003-2005) de gemiddelde schoolgrootte 
fors; ook nam het aantal leerlingen per vestigingslocatie toe (tabel 2.2).

Naast schoolbesturen met een of meer scholen in het primair onderwijs of uitslui-
tend scholen in het voortgezet onderwijs, zijn er ook besturen die in beide sectoren 
een of meer scholen beheren. In 2005 waren dat er 58.

Tabel 2.2
Ontwikkeling kerngegevens van besturen in het voortgezet onderwijs, 1999-2005 (in aantallen en 
gemiddelden)

1999 2003 2005 2005a po + vo

aantal besturen - 397 303 58

aantal scholen 888 667 550 810

aantal vestigingen - 1.310 1.067 932

aantal leerlingen 861.600 889.900 812.958 257.062

gemiddelde schoolgrootte(in aantal leerlingen) 970 1.334 1.478 317

gemiddelde vestigingsgrootte (in aantal leerlingen) - 673 762 275

a Gegevens van schoolbesturen met scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Bron: Onderwijsraad (2005); OCW/CFI (2005)

De schaal van een bestuur kan ook worden uitgedrukt in het aantal leerlingen dat 
onder een bestuur valt. Gemiddeld is een bestuur in het primair onderwijs verant-
woordelijk voor zo’n 1100 leerlingen. Het grootste aantal leerlingen van één bestuur 
bedroeg in 2005 16.480. In het voortgezet onderwijs is het kleinste aantal leerlingen 
dat door een schoolbestuur beheerd wordt 38 (bij een bestuur dat slechts één school 
beheert, een zogenoemde eenpitter) en bedraagt het grootste aantal ruim 61.400 (bij 
een bestuur met meerdere scholen, een meerpitter). Gemiddeld gaat het om ongeveer 
2680 leerlingen per bestuur. Bij besturen die scholen in zowel primair als voortgezet 
onderwijs beheren, gaat het overigens om nog meer leerlingen. Het kleinste bestuur 
is daar verantwoordelijk voor 146 leerlingen en het grootste voor ruim 29.500 leerlin-
gen; gemiddeld zijn dat 4430 leerlingen per bestuur.

Het merendeel van de besturen is een eenpitter. In het primair onderwijs zijn er 647 
eenpitterbesturen, dat is bijna de helft van de besturen in het primair onderwijs. 
In het voortgezet onderwijs zijn er 225 eenpitters, dat is ongeveer driekwart van de 
besturen in het voortgezet onderwijs (tabel 2.3). Er zijn in het primair onderwijs ook 
49 echt zeer grote schoolbesturen, die elk 21 scholen of meer beheren en besturen. 
In 2005 beheerde het grootste schoolbestuur in het primair onderwijs 61 scholen 
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(63 vestigingen); het grootste schoolbestuur in het voortgezet onderwijs beheerde in 
dat jaar 31 scholen (71 vestigingen).

Tabel 2.3
Bestuurlijke schaalgrootte (aantal scholen in het beheer) naar sector, 2005 
(in procenten, n = 1711)a

bestuur primair onderwijs bestuur voortgezet onderwijs 

1 school 48 74

2-3 scholen 14 17

4-6 scholen 11 6

7-12 scholen 15 2

≥ 13 scholen 12 1

a Besturen met scholen in beide sectoren zijn uit de tabel gelaten.

Bron: OCW/CFI (2005)

Schaalgrootte hangt deels samen met stedelijkheidsgraad; in het voortgezet onder-
wijs bevinden de echt grote schoolbesturen zich alle in de grote steden (figuur 2.1).

Figuur 2.1
Aantal scholen in het beheer, per sector, naar gemeentegrootte, 2005 (in procenten)
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a Verschil is niet significant.

Bron: OCW/CFI (2005) SCP-bewerking 

2.2 Rechtsvorm, denominatie en bestuurlijke verbanden

Twee andere belangrijke kenmerken van schoolbesturen zijn de gekozen rechtsvorm 
en de richting of denominatie. De rechtsvormen van het openbaar onderwijs behoe-
ven enige toelichting. Tot enkele jaren geleden was de gemeente het bestuur van elke 
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openbare school in die gemeente; dit wordt ook wel integraal bestuur genoemd. 
Bij de integrale bestuursvorm is het college van burgemeester en wethouders het 
bevoegd gezag van de scholen. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor het 
lokale onderwijsbeleid van zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs. In de 
jaren negentig vond een belangrijke discussie plaats tussen overheid en onderwijs-
veld over bestuurlijke vernieuwing van het onderwijs en decentralisatie van onder-
wijstaken (het zogenaamde Schevenings Beraad Bestuurlijke Vernieuwing 1994). 
Daarbij werd tevens gesproken over de noodzaak of wenselijkheid om de twee taken 
van de gemeente te scheiden. Sinds die tijd heeft er een verruiming plaatsgevonden 
van de wettelijke mogelijkheden voor andere bestuursvormen voor het openbaar 
onderwijs en zijn veel gemeenten ertoe overgegaan om het bestuur van het openbaar 
onderwijs op afstand te plaatsen. Er zijn momenteel vijf bestuursvormen voor het 
openbaar onderwijs mogelijk:
−	 een integraal bestuur;
−	 een bestuurscommissie ex artikel 83 van de Gemeentewet (overdracht van 

bevoegdheden van de gemeenteraad aan een bestuurscommissie, waarbij de 
gemeente budgettair wel nog verantwoordelijk is);

−	 de gemeenschappelijke regeling (ook wel ‘openbaar lichaam’ genaamd; vaak 
scholen die onder meer dan één gemeente vallen; directe financiering van het rijk);

−	 een openbare rechtspersoon (ingesteld door de gemeente via een verordening; 
de gemeente draagt alle taken over, behalve de bevoegdheid om een school op te 
heffen; directe financiering van het rijk);

−	 een stichting (vergelijkbaar met een openbare rechtspersoon, maar dan privaat-
rechtelijk in plaats van publiekrechtelijk);

−	 een stichting waarbinnen zowel openbare als bijzondere scholen bestuurd worden 
(Felix et al. 2002; Polder et al. 2005).

Tabel 2.4 laat zien dat de stichting dominant is; 46% van de besturen heeft voor 
deze vorm gekozen. Een vereniging wordt door 36% van de besturen als rechtsvorm 
gekozen. De vereniging komt vaker voor in het primair onderwijs, met name bij de 
eenpitters, dan in voortgezet onderwijs, waar de stichting dominant is.

Gegevens van het vos/abb Expertisecentrum Openbaar Onderwijs en van het 
 Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) laten zien dat de verzelfstandiging van het 
openbaar onderwijs nog steeds doorgaat, en bovendien in een fors tempo verloopt. 
In een jaar tijd is het aandeel verzelfstandigde openbare scholen met een kwart toe-
genomen tot 75%.

In het primair onderwijs gaat de verzelfstandiging gepaard met bestuurlijke 
schaalvergroting, overigens zonder dat dit de kleinschaligheid van scholen aantast. 
Een deel van de schoolbestuurlijke schaalvergroting in het openbaar onderwijs is het 
gevolg van de afname van het aantal schoolbesturen en van gemeentelijke schaal-
vergroting. In het voortgezet onderwijs vond verzelfstandiging van het openbaar 
onderwijs eerder plaats dan in het primair onderwijs. De gegevens van het cbs laten 
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tevens zien dat er grote verschillen zijn per provincie. In provincies waar weinig 
openbaar onderwijs voorkomt (Limburg, Noord-Brabant) heeft meer verzelfstandi-
ging plaatsgevonden dan in provincies met veel openbaar onderwijs, zoals Gronin-
gen, Flevoland en Drenthe (cbs 2007).

Tabel 2.4
Rechtsvorm van besturen, naar sector, 2007 (in procenten)

primair
onderwijs

voortgezet 
onderwijs

primair+
voortgezet
onderwijs totaala

(n = 317) (n = 159) (n = 24) % (n)

vereniging 41 19 6 36 (154)

stichting 43 52 69 46 (239)

samenwerkingsbestuur bijzonder 
onderwijs 0 1 0 (2)

integraal bestuur 5 1 13 4 (20)

bestuurscommissie ex artikel 83 3 8 6 4 (25)

openbaar lichaam 0 1 0 (3)

openbare stichting 5 13 6 6 (41)

andere openbare rechtspersoon 0 1 0 (2)

samenwerkingsbestuur openbaar en 
bijzonder onderwijs 2 3 2 (11)
a Totaalpercentage is gewogen; van drie besturen is de rechtsvorm onbekend.

Bron: SCP (SBN’07)

Volgens dit onderzoek zou integraal bestuur nog bij ongeveer een op de vijf besturen 
in het openbaar onderwijs voorkomen en zijn verreweg de meeste openbare besturen 
een openbare stichting geworden.

Uiteraard komen de rechtsvormen van het openbaar onderwijs alleen daar voor. Er 
zijn echter grote verschillen tussen de bijzondere besturen. Katholieke besturen zijn 
bijna altijd een stichting (95%), net als 77% van de algemeen bijzondere besturen. 
Protestants-christelijke besturen zijn overwegend verenigingen (68%), slechts 32% 
is een stichting (tabel 2.5). De beide rechtsvormen verwijzen naar verschillende tra-
dities in opvattingen over de verhouding tussen staat en samenleving; in katholieke 
kring wordt het subsidiariteitsbeginsel aangehangen en in protestants-christelijke 
kring beroept men zich op de soevereiniteit in eigen kring.
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Tabel 2.5
Rechtsvorm van besturen, naar denominatie, 2007 (in procenten)

openbaar
rooms-
katholiek

protestants-
christelijk

algemeen 
bijzonder overig totaal

(n = 91) (n = 83) (n = 156) (n = 84) (n = 86) % (n)

vereniging 0 4 68 19 36 36 (154)

stichting 4 95 32 77 49 46 (239)

samenwerkingsbestuur 
bijzonder onderwijs 0 1 0 1 0 0 (2)

integraal bestuur 22 0 0 0 0 4 (20)

bestuurscommissie ex 
artikel 83 26 0 0 0 1 4 (25)

openbaar lichaam 3 0 0 0 0 0 (3)

openbare stichting 41 0 0 1 4 6 (41)

andere openbare rechts-
persoon 1 0 0 1 0 0 (2)

samenwerkingsbestuur 
openbaar en bijzonder 
onderwijs 2 11 2 (11)
a Totaalpercentage is gewogen, van 3 besturen is de rechtsvorm onbekend.

Bron: SCP (SBN’07)

In het primair onderwijs zijn verreweg de meeste schoolbesturen protestants-
christelijk. Er zijn ongeveer evenveel besturen in het openbaar, het katholiek en het 
algemeen bijzonder onderwijs. Denominatie en schaal zijn niet volledig onafhan-
kelijk van elkaar; zo zijn eenpitters vaker van protestants-christelijke, algemeen bij-
zondere, islamitische, joodse of reformatorische (in de categorie ‘overig’)  signatuur 
(tabel 2.6).

Tabel 2.6
Besturen in het primair onderwijs,a naar schaalgrootte en denominatie, 2005 (in procenten, 
n = 1406)

openbaar
rooms-
katholiek

protestants-
christelijk

algemeen 
bijzonder

samen-
werking overig

1 school 5 11 39 30 1 15

2-3 scholen 17 13 37 18 2 13

4-6 scholen 31 20 32 6 4 8

7-12 scholen 30 27 27 2 6 9

≥ 13 scholen 37 28 20 2 9 4

totaal 17 17 34 18 3 11

a Inclusief de 58 besturen die tevens een of meer scholen in het voortgezet onderwijs beheren.

Bron: OCW/CFI (2005)
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In het voortgezet onderwijs zijn de meeste schoolbesturen van het openbaar onder-
wijs. De laatste jaren zijn er ook steeds meer besturen gekomen die scholen van 
verschillende denominaties vertegenwoordigen; zulke besturen worden samen-
werkingsbesturen genoemd. In 2005 zijn er in het primair onderwijs 45 van zulke 
samenwerkingsbesturen, dat is 3% van de besturen in het primair onderwijs. In het 
voortgezet onderwijs zijn dat 36 schoolbesturen, dat is 10% van het totale aantal 
besturen in het voortgezet onderwijs (tabel 2.7).

Tabel 2.7
Besturen in het voortgezet onderwijs,a naar schaalgrootte en denominatie, 2005 (in procenten, 
n = 362)

openbaar
rooms- 
katholiek

protestants-
christelijk

algemeen 
bijzonder

samen- 
werking overig

1 school 26 19 23 19 5 8

2-3 scholen 23 11 20 27 16 4

4-6 scholen 36 12 12 4 32 4

7-12 scholen 29 14 14 43

≥ 13 scholen 25 75

totaal 26 17 22 19 10 7

a Inclusief de 58 besturen die tevens een of meer scholen in het primair onderwijs beheren.

Bron: OCW/CFI (2005)

Uiteraard kunnen binnen dezelfde richting van bijzonder of openbaar onderwijs 
besturen onderling sterk van elkaar verschillen (Hofman 1993; Van Wieringen 1996). 
Tussen de denominaties zijn echter structurele verschillen, die mogelijk van beteke-
nis zijn voor de onderwerpen van dit onderzoek. Hofman (1993) vat de belangrijkste 
verschillen als volgt samen.

Er is verschil voortvloeiend uit de vrijheid van onderwijs, waarbij het openbaar 
onderwijs een pluriform karakter dient te hebben en het bijzonder onderwijs (met 
uitzondering van het algemeen bijzonder onderwijs) juist de specifieke levensbe-
schouwing of godsdienst moet uitdragen. Op grond van deze verschillende uitgangs-
punten zou de bestuursaandacht van besturen kunnen verschillen.

Een ander verschil betreft de positie van ouders. De formele verantwoordelijkheid 
voor het openbaar onderwijs ligt bij een publiekrechtelijk orgaan (college van B&W, 
gemeenteraad), integraal bestuur genoemd; bij het bijzonder onderwijs is dat een 
privaatrechtelijk orgaan, vaak een stichting of vereniging. De relatie tussen school 
en ouders is in het bijzonder onderwijs doorgaans een andere dan in het openbaar 
onderwijs. Een van de argumenten voor verzelfstandiging van het bestuur van het 
openbaar onderwijs is dat men de afstand voor ouders tot het bestuur van de school 
wil verkleinen; bij integraal bestuur zou deze afstand te groot zijn (Felix et al. 2002). 
Verzelfstandiging tot bijvoorbeeld een stichting of bestuurscommissie zou dit pro-
bleem kunnen oplossen.
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Een derde verschil betreft de democratische controle. In het openbaar onderwijs 
verloopt deze bij de integrale bestuursvorm indirect via gemeentelijke verkiezingen; 
in het bijzonder onderwijs moeten de besturen van een vereniging direct verant-
woording afleggen aan de leden (ouders), terwijl bij stichtingen deze democratische 
component ontbreekt. De relatie tussen de gemeente en het bijzonder onderwijs ver-
schilt waarschijnlijk ook van de relatie tussen gemeente en het openbaar onderwijs. 
Hoewel zowel het openbaar als het bijzonder onderwijs publieke functies vervult, 
zullen openbare besturen wellicht ook na een verzelfstandigingsproces traditiege-
trouw toch meer rekening houden met de beleidsambities van de gemeente.

Bovenschools management, besturen- en sectororganisaties
De laatste jaren zijn er allerlei bestuurlijke tussenlagen ontstaan, waarbij met name 
de ontwikkeling van een bovenschools management een belangrijke is. Boven-
schoolse managers vormen een schakel tussen enerzijds het bestuur of de raad 
van toezicht en anderzijds de directies van de afzonderlijke scholen. Bovenschools 
management komt vaker voor in het primair onderwijs dan in het voortgezet 
onderwijs. In totaal heeft 42% van de besturen bovenschools management, en heeft 
58% dat dus niet. Bovenschools management neemt toe; tussen 2003 en 2006 is het 
aandeel bovenschoolse managers in het primair onderwijs gestegen met 25%. In het 
voortgezet onderwijs verdubbelde tot 2005 hun aantal, maar lijkt het sindsdien weer 
iets af te nemen (Van Kessel et al. 2007). Besturen met veel scholen in het beheer 
maken vaker gebruik van bovenschools management dan besturen met weinig 
scholen. Twee derde van deze bovenschoolse managers komt zelf uit het onderwijs. 
Eveneens twee derde van de bovenschoolse managers in het voortgezet onderwijs 
had al eerder een leidinggevende functie bij hetzelfde bestuur; in het primair onder-
wijs is dat bij een derde van het bovenschools management het geval (Van Kessel et 
al. 2007).

De meeste schoolbesturen van dezelfde richting hebben zich verenigd in vereni-
gingen of bonden: de besturenorganisaties. Deze besturenorganisaties zijn ser-
viceorganisaties en tevens ook belangenbehartigers. Hun eerste taak is gericht op 
ondersteuning van financiële zaken en de werkgeversrol van het schoolbestuur. De 
tweede taak komt vooral tot uitdrukking bij het onderwijsbeleid, waarop de bestu-
renorganisaties invloed proberen uit te oefenen. Deze laatstgenoemde taak wordt 
evenwel meer en meer vervuld door sectororganisaties. In het hoger en voortgezet 
onderwijs bestond een sectorraad al langer; als laatste heeft nu ook het primair 
onderwijs, sinds januari 2008, een eigen sectorraad. In deze sectororganisaties zijn 
besturen van verschillende denominaties vertegenwoordigd. In het onderzoek is 
echter niet dieper ingegaan op beide typen organisaties. Wel wordt de taakverdeling 
tussen schoolbesturen en het (bovenschools) management en de directie belicht.
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2.3 Verschillende soorten besturen

Tijdsbeslag bestuurstaak, vrijwilligers of betaalde leden
De vraag naar het aantal uren dat de bestuursleden kwijt zijn met hun bestuurs-
taak, bleek voor de respondenten lastig te beantwoorden. Wel is duidelijk geworden 
hoeveel besturen voltijds functioneren en hoeveel in deeltijd, en of de leden betaald 
krijgen voor hun bestuurswerk of niet. In totaal verricht 80% van de besturen hun 
taken in deeltijd en is 20% een voltijds bestuur. De leden van een voltijds bestuur 
zijn bijna altijd in loondienst. Bij de deeltijdbesturen is de meerderheid vrijwilliger, 
waarbij ongeveer de helft wel en de andere helft geen financiële vergoeding ontvangt.

Verreweg de meeste besturen in het funderend onderwijs zijn vrijwilligersbe-
sturen, al neemt de professionalisering de laatste jaren wel toe. Overigens is er wel 
verschil naar sector; in het voortgezet onderwijs zijn er meer betaalde bestuursleden 
per bestuur, en meer volledig betaalde besturen dan in het primair onderwijs.

Uit onderzoek van Van de Venne en Van Wieringen (1995) bleek destijds dat 
eenpitters gemiddeld 11 uur per lid per maand aan het bestuurswerk besteedden; 
bij meerpitterbesturen was dat 15 à 16 uur per bestuurslid. In het basisonderwijs 
besteedden bestuursleden gemiddeld minder tijd aan het bestuurswerk dan in het 
voortgezet onderwijs.

Typering leerlingenpopulatie
Voor de invulling van de bestuurlijke functie zal het uitmaken welk type scholen 
de besturen in hun beheer hebben, en ook in dat opzicht zijn er grote verschillen 
tussen besturen. Sommige schoolbesturen beheren scholen met een vrij homogene 
leerlingenpopulatie, andere besturen beheren juist scholen met een sterk gemê-
leerde leerlingenpopulatie. Tabel 2.8 laat zien dat de meeste besturen op hun school 
of scholen een gemengde leerlingenpopulatie hebben. 13% van de besturen heeft 
vrijwel uitsluitend scholen in het beheer met meer geprivilegieerde leerlingen en 14% 
beheert vooral scholen met achterstands- of zorgleerlingen.

Tabel 2.8
Typering door schoolbesturen van de leerlingenpopulatie op hun school, 2007 (in procenten)

betreft één 
school van ons

betreft enkele 
scholen van ons

geldt voor de meeste 
van onze scholen

overwegend leerlingen met hoge sociaal-
economische achtergrond 29 26 13

overwegend leerlingen die extra zorg of 
aandacht behoeven, zoals (allochtone) 
achterstandsleerlingen of zorgleerlingen 26 29 14

een naar achtergrond gemengde 
 leerlingenpopulatie 32 15 39

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Soort besturen en typering bestuursleden
Bij de samenstelling van schoolbesturen kan van verschillende uitgangspunten uit-
gegaan zijn, zoals vertegenwoordiging of deskundigheid. Daarnaast is het denkbaar 
dat juist mensen die een sterke band hebben met het onderwijs, bijvoorbeeld omdat 
ze er zelf ooit werkzaam in waren, voor een bestuursfunctie kiezen. De meeste 
besturen hebben echter geen of een minderheid van bestuursleden uit het onderwijs 
zelf. Bij besturen in het voortgezet onderwijs hebben vaker mensen uit het onderwijs 
zitting. Bij een op de vijf besturen in het voortgezet onderwijs bestaat een meerder-
heid of zelfs het gehele bestuur uit leden die zo’n band met het onderwijs hebben. 
Bij de eenpitterbesturen zijn er veel minder leden met een onderwijsachtergrond; dat 
geldt met name voor de besturen in het primair onderwijs (figuur 2.2).

Figuur 2.2
Aandeel bestuursleden met (ooit) een baan in het onderwijs, naar een- of meerpitterbestuur in 
primair of voortgezet onderwijs, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07)
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Werving van nieuwe bestuursleden
Het blijkt voor besturen niet altijd gemakkelijk om nieuwe bestuursleden te vinden. 
Processen van decentralisatie, schaalvergroting, deregulering en autonomiever-
groting zijn steeds meer eisen gaan stellen aan de deskundigheid en kwaliteit van 
schoolbesturen, en de behoefte aan een professioneel bestuur groeit. Bij de werving 
van nieuwe bestuursleden wordt daarom meestal een specifieke deskundigheid 
gevraagd. Een op de vijf besturen in het voortgezet onderwijs, en in het primair 
onderwijs zelfs een op de vier, geeft aan dat het bijzonder lastig is om mensen voor 
een bestuurstaak te vinden. 7% van de besturen in het primair onderwijs zegt geen 
keuze te hebben en min of meer iedereen te verwelkomen die zich maar aanmeldt. 
Andere besturen kunnen het zich wel permitteren hun leden te selecteren. De meeste 
besturen letten bij de samenstelling van hun bestuur op inhoudelijke of algemeen 
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bestuurlijke deskundigheid van de leden. Toch zijn er ook veel besturen, met name in 
het primair bijzonder onderwijs, die zijn samengesteld op basis van vertegenwoordi-
ging, bijvoorbeeld van ouders of naar denominatie.

Een meerderheid van de besturen zegt dat de werving van nieuwe bestuursleden 
verloopt op voordracht van een ander bestuurslid, een lid van de raad van toezicht of 
de medezeggenschapsraad. Een echt open procedure, bijvoorbeeld via een wervings-
bureau of advertentie, wordt veel minder gehanteerd. In het voortgezet onderwijs 
wordt daarvoor gekozen door 24% van de besturen en in het primair onderwijs 
slechts door 14%.

Figuur 2.3 vat een aantal kenmerken samen die iets zeggen over de aard en samen-
stelling van de besturen.

Figuur 2.3
Type bestuur en bestuursleden in het primair en voortgezet onderwijs,a 2007 (in procenten)

a  Besturen met scholen in zowel primair als voortgezet onderwijs zijn voor
 de leesbaarheid uit de figuur gelaten.

Bron: SCP (SBN’07)
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Wie zitten er in het schoolbestuur?
Omdat het bestuur als geheel, en niet de afzonderlijke leden, centraal staan in het 
onderzoek, is niet uitgebreid gevraagd wie er zitting hebben in het bestuur. Op 
basis van ander onderzoek kan daar toch iets meer over gezegd worden. Onderzoek 
van Van de Venne en Van Wieringen (2002) en bijvoorbeeld van De Weerd en Gem-
meke (2007) naar de samenstelling van schoolbesturen in het primair en voortge-
zet onderwijs, laat zien dat het overwegend mannen zijn die zitting hebben in een 
schoolbestuur. Het zijn doorgaans wat oudere mannen, met name in het voortgezet 
onderwijs; in het primair onderwijs zijn de bestuursleden jonger. Momenteel is van 
het totale aantal bestuursleden in het primair en voortgezet onderwijs ongeveer 
80% man en 20% vrouw. Vrouwen zijn met name in de grote besturen minder goed 
vertegenwoordigd (De Weerd en Gemmeke 2007). Bestuursleden zijn steeds vaker 
hoogopgeleid; dit geldt in iets mindere mate voor bestuursleden van katholieke en 
protestants-christelijke scholen dan voor leden van andere schoolbesturen. Ruim 
twee derde van de besturen bestaat voor meer dan de helft uit hbo- of wetenschappe-
lijk geschoolde leden (Van de Venne en Van Wieringen 2002).

Het aandeel allochtone bestuursleden is zeer beperkt: slechts 2,5% van de 
bestuursleden in het primair en voortgezet onderwijs heeft een allochtone achter-
grond. Slechts 5% van de besturen heeft ten minste één allochtoon bestuurslid; 
doorgaans zijn dit besturen van scholen met veel allochtone leerlingen en een aantal 
allochtone docenten. Het aandeel allochtone leden is ongelijk verdeeld over de ver-
schillende denominaties. Zo hebben alle besturen van hindoeïstische en islamitische 
scholen allochtone bestuursleden en heeft slechts 1% van de protestants-christelijke 
en 2% van de katholieke besturen een of meer allochtone bestuursleden (De Weerd 
en Gemmeke 2007).

Braster en Leune (1986) onderscheidden verschillende motieven om school-
bestuurder te worden: extrinsieke motivatie (sociale plicht, opvattingen over vernieu-
wing, deskundigheid), gelegenheidsmotivatie (er was niemand anders), principiële 
motivatie (ouder, voorstander van bijzonder onderwijs; deze motivatie wordt vaak 
aangetroffen in protestants-christelijk onderwijs) en een functionele motivatie (zit-
ting namens een organisatie of geleding). Ouders vormen nog steeds een belang-
rijke ledencomponent van het schoolbestuur, al neemt hun aandeel wel af (Van de 
Venne en Van Wieringen 2002). Bestonden in 1990 besturen nog voor bijna 80% uit 
ouders, in 1998 was dat 74%. Hoewel recente gegevens ontbreken, zal deze daling 
zich hebben voortgezet. Veel ouders vinden het echter wel belangrijk dat zij in het 
schoolbestuur vertegenwoordigd zijn en zo het schoolbeleid kunnen beïnvloeden en 
controle hebben op inhoud en vorm van het onderwijsleerproces, kortom, een prin-
cipiële motivatie (Braster en Leune 1986). Ouders zijn met name in de basisschoolbe-
sturen sterk vertegenwoordigd; in 1998 had 87% van de bestuursleden een kind op de 
betreffende school (Van de Venne en Van Wieringen 2002). Het ideale bestuur bestaat 
voor veel ouders uit zowel ouders als deskundigen (Smit et al. 2000). Toch zijn maar 
weinig ouders bereid om zitting te nemen in het schoolbestuur; in 2000 bleek slechts 
2% van de ouders met een kind op de basisschool en 0,3% van de ouders met een 
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kind op een school voor voortgezet onderwijs actief te zijn als schoolbestuurder 
(Vogels 2002). Wellicht heeft de bestuurlijke schaalvergroting eraan bijgedragen dat 
ouders afzien van zitting in het schoolbestuur. Ouders vinden het namelijk aantrek-
kelijker om te participeren in een eenpitterbestuur dan in een meerpitterbestuur 
(Smit et al. 2000).

Het zijn overwegend ouders van autochtone leerlingen die zitting hebben in 
het schoolbestuur. Wellicht komt dat doordat nieuwe leden overwegend worden 
geworven via gesloten procedures en uit de netwerken van zittende leden, zodat een 
bestuur eerder homogeen dan heterogeen van samenstelling zal zijn. Volgens De 
Weerd en Gemmeke (2007) zou de belangstelling voor werving via een open proce-
dure evenwel toenemen. Dat blijkt echter nog niet uit het onderhavige onderzoek, 
waarbij een open procedure, zeker in het primair onderwijs, nog nauwelijks aan de 
orde is en slechts een kwart van de besturen in het voortgezet onderwijs daarvan 
gebruik maakt.

2.4 Ten slotte

Dit hoofdstuk laat zien dat er grote verschillen zijn tussen besturen in het primair 
en voortgezet onderwijs. Tabel 2.9 vat een aantal kenmerken van de schoolbesturen 
samen en toont hoezeer een gemiddelde eenpitter in het primair onderwijs verschilt 
van meerpitters of van een gemiddelde eenpitter in het voortgezet onderwijs.

Tussen de besturen is er verschil in omvang en schaal, en daarmee in verantwoorde-
lijkheden, maar ook zijn er verschillen naar bijvoorbeeld het type bestuur, de deno-
minatie en de gekozen rechtsvorm. Het is echter belangrijk niet alleen voor ogen te 
houden hoe divers schoolbesturen zijn, maar ook dat er op dit moment veel verande-
ringen plaatsvinden in de bestuurlijke organisatie, zoals het proces van verzelfstan-
diging in het openbaar onderwijs.

In het vervolg van deze rapportage zal duidelijk worden of deze verschillen van 
invloed zijn op de meningen van schoolbesturen over de maatschappelijke opdracht 
van de school, op hun opvattingen van goed bestuur en op de wijze waarop ze hun 
rol invullen.
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Tabel 2.9
Profiel van een- en meerpitters in primair en voortgezet onderwijs, 2005 en 2007 (in gemiddelde 
aantallen en procenten)

primair
onderwijs

voortgezet
onderwijs

primair + 
voortgezet 
onderwijs

eenpitter meerpitter eenpitter meerpitter meerpitter

bestuursleden 7 6 6 4 6

scholen per bestuur 1 10 1 5 13 + 2 

vestigingen per bestuur 1 10 2 10 14 + 3 

leerlingen 238 2165 1700 6810 4381

schoolgrootte (aantal leerlingen per 
school) 238 222 1700 1412 299

vestigingsgrootte (aantal leerlingen 
per vestiging) 224 213 818 718 265

personeelsleden 34 240 227 890 542 

fte totaal 89 164 159 603 511 + 359 

fte directie en staffuncties 13 15 9 46 28 + 23 

fte onderwijzend personeel 55 134 117 445 423 + 315 

fte ondersteunend personeel 10 21 33 126 72 + 66 

% voltijdbesturen 12 22 14 44 27

denominatie

% openbaar 4 27 21 18 33

% rooms-katholiek 12 13 23 11 25

% protestants-christelijk 39 22 35 24 17

% algemeen bijzonder 25 24 8 13 13

% overig 20 14 14 33 13

soort gemeente:

% G4-gemeente 5 5 6 13 17

% overige G31-gemeente 13 17 20 31 21

% overige gemeente 81 78 74 56 63

meest voorkomende rechtsvorm vereniging stichting stichting stichting stichting

Bron: OCW/CFI (2005); SCP (SBN’07)
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Noot

1 Onderwijssocioloog Jaap Dronkers bijvoorbeeld noemt de grote schoolbesturen ‘de 
nieuwe machthebbers’ en ‘de echte eigenaren van het Nederlandse onderwijs’. ‘De 
nieuwe machtshebbers in het onderwijs zijn ook in een aantal gevallen de aanjagers van 
allerlei modieuze onderwijsvernieuwingen geweest. En ze hebben zichzelf verrijkt, denk 
aan de disproportionele honorering van veel bestuurders. De overheid is machteloos, ten 
dele ook omdat de nieuwe machthebbers in het onderwijs verbonden zijn met de politiek 
[…]. Dit betekent dat – ook als de politiek een stapje terug doet – niet de leerkrachten 
het hoe uitmaken, maar hun bestuurders. Om werkelijk de school terug te geven aan de 
leerkrachten en ouders moeten eerst de enorme schoolbesturen verdwijnen’ (Dronkers 
2008).
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3 Bestuurlijke organisatie, rol en taakopvatting van 
schoolbesturen

3.1 Toenemende complexiteit schoolbestuurlijke taken

Voor een goede beantwoording van de vraag wat de opvattingen en keuzes van 
schoolbesturen zijn over de maatschappelijke opdracht van de school en wat goed 
bestuur inhoudt, is het nodig meer zicht te krijgen op de verschillen in bestuurlijke 
organisatie en de onderlinge taakverdeling tussen bestuur en directie. Juist die 
bestuurlijke organisatie en de daaruit voortvloeiende taakverdeling zijn momenteel 
volop in ontwikkeling.

Jarenlang was de bestuurlijke organisatie van een eenpitterbestuur vrij overzich-
telijk, met een bestuur dat verantwoordelijk was en een directie die de dagelijkse 
leiding van de school had. Nog steeds zijn er in zowel het primair als het voortgezet 
onderwijs veel van zulke eenpitterbesturen, maar het aandeel meerpitters neemt toe. 
Door schaalvergroting verandert de bestuurlijke taak, maar ook voor eenpitterbe-
sturen verandert er veel, doordat er meer verantwoordelijkheden bij gekomen zijn en 
ook voor het primair onderwijs lumpsumfinanciering is ingevoerd. Uiteraard is de 
school zelf eveneens aan verandering onderhevig, door het complexer worden van 
de samenleving en door veranderingen in de leerlingenpopulaties. Ook door deze 
factoren worden er meer en andere eisen gesteld aan het bestuur en management van 
scholen.

Een heldere taakverdeling tussen bestuur, directie en – indien aanwezig – het 
bovenschools management lijkt meer dan ooit noodzakelijk, evenals een duide-
lijke visie van het bevoegd gezag op de missie en het morele eigenaarschap van de 
school. Deze maatschappelijke processen en schaalvergroting zouden volgens Van 
Wieringen (1996) immers kunnen leiden tot een gevoel van aantasting van de ‘eigen’ 
school bij wat hij ‘de constituenten’ van de school noemt; deze constituenten kunnen 
ouders, een beweging of een groep zijn.

In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op verschillen tussen schoolbesturen in de 
bestuurlijke organisatie en rolopvatting. Er zijn verschillende bestuurlijke organi-
satiemodellen voorhanden, maar uiteindelijk gaat het erom hoe binnen het formele 
organisatiemodel de rol van het bestuur wordt ingevuld en de taken feitelijk worden 
verdeeld tussen bestuur en directie. Hoe geven schoolbesturen inhoud aan hun rol 
en wat is daarbij leidend, hoe zien zij hun missie en wie komt naar hun mening het 
morele eigenaarschap van de school toe?

3.2 Formeel gekozen bestuursmodel

De taken toezicht houden, besturen en de dagelijkse leiding in de school kunnen op 
verschillende wijzen worden georganiseerd. In het primair en voortgezet onderwijs 
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zijn verschillende bestuursmodellen te onderscheiden, waarbij elk model een spe-
cifieke taakverdeling tussen bestuur en directie impliceert (Klifman 2005), hoewel 
in de praktijk het formele model en de feitelijke invulling daarvan nog wel eens van 
elkaar zullen afwijken.

De bestuurstaak is te omvangrijk om alleen door het bestuur te worden uitge-
voerd (commissie-Strikwerda 2003). Binnen de organisatie kunnen daarom in naam 
van het bestuur bepaalde bestuurlijke taken worden uitgevoerd door anderen; het 
bestuur blijft echter altijd de eindverantwoordelijke. Veelal worden er drie hoofd-
modellen onderscheiden (Onderwijsraad 2004): het klassieke bestuursmodel, een 
raad-van- beheermodel en een raad-van-toezichtmodel. Het klassieke model bestaat 
uit vrijwilligers; het bestuur is de eindverantwoordelijke en de school voert uit. In 
het raad-van-beheermodel wordt er een onderscheid gemaakt tussen algemeen 
bestuur en dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit vrijwilligers en het 
dagelijks bestuur bestaat doorgaans uit betaalde bestuursleden. Van een andere 
orde is het raad-van-toezichtmodel, met veelal betaalde bestuurders die eindverant-
woordelijk zijn en een aparte raad van toezicht, die het interne toezicht bewaakt; 
deze raad bestaat uit vrijwilligers. Het laatste model onderscheidt zich dus van de 
andere modellen doordat er sprake is van een apart toezichthoudend orgaan. Of en 
hoe het interne toezicht bij de andere modellen is geregeld, komt in hoofdstuk 4 
uitgebreid aan bod. Intern toezicht houden in het onderwijs omvat vier taken (Hooge 
en  Nijkamp 2007): toezicht houden, werkgever van het bestuur zijn, adviseren en 
publiek verantwoording afleggen.

Zoals eerder opgemerkt, zullen veel instellingen – vanwege toenemende auto-
nomie en verantwoordelijkheden, schaalvergroting of verzelfstandiging – hun 
organisatiestructuur willen herijken en zo nodig aanpassen aan de nieuwe situatie. 
Sommige organisatiemodellen zullen dan minder geschikt blijken dan andere. Uit-
eindelijk zal (met name door bestuurlijke fusies) het aantal uitvoerende, of klassieke, 
besturen in het onderwijs afnemen; bestuursvormen waarbij de taken besturen en 
intern toezicht gescheiden zijn, zoals in het raad-van-toezichtmodel, zullen juist toe-
nemen. Het scheiden van beide taken wordt immers gezien als voorwaarde voor goed 
bestuur, waarover meer in hoofdstuk 4. Waarschijnlijk wordt dit dan ook binnen 
afzienbare tijd wettelijk verplicht.

In dit rapport is bovenstaande hoofdindeling gevolgd, maar is na het testen van de 
vragenlijst en na raadpleging van deskundigen, een extra onderscheid aangebracht 
bij het raad-van-beheermodel; er is een model met een onderscheid in een dagelijks 
en een algemeen bestuur, en een model met mandatering van taken en bevoegd-
heden aan de schoolleiding. De indeling ziet eruit als in schema 3.1.
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Schema 3.1
Indeling formeel model voor bestuur en management

klassiek model bestuur is bevoegd en eindverantwoordelijk, en de schoolleiding voert besluiten 
uit

raad-van-beheermodel – met besturen op hoofdlijnen en mandatering van taken aan de schoolleiding

– met onderscheid tussen een algemeen en een dagelijks bestuur

raad-van-toezichtmodel bestuur en toezicht zijn gescheiden

Welke modellen voor bestuur komen er voor in het primair en voorgezet onderwijs? 
In de survey zijn bovengenoemde vier varianten onderscheiden; daarnaast werd de 
besturen de mogelijkheid geboden om een andere variant in te vullen. Dominant is 
een raad-van-beheermodel met besturen op hoofdlijnen en mandatering van taken 
en bevoegdheden aan de schoolleiding; dit model komt bij 50% van de besturen voor. 
Besturen herkennen zich vaker in deze beschrijving van het raad-van-beheermodel 
dan in de variant met een onderscheid in een algemeen en een dagelijks bestuur; dit 
komt bij slechts 4% van de besturen voor. Het klassieke model met een bestuur dat 
bevoegd en eindverantwoordelijk is en een schoolleiding die de besluiten uitvoert, 
typeert 26% van de besturen. Een raad-van-toezichtmodel waarbij de taken besturen 
en toezicht houden gescheiden zijn, komt bij 11% van de schoolbesturen voor. In de 
categorie ‘anders’ (9%) worden veel combinaties van bestuursmodellen genoemd en 
geven negen besturen aan in een overgangssituatie te verkeren van bijvoorbeeld een 
klassiek model naar een raad-van-beheermodel.

Het klassieke model, met een bestuur dat bevoegd en eindverantwoordelijk is en 
een schoolleiding die de besluiten uitvoert, komt vooral veel voor onder de eenpit-
ters in het primair onderwijs (42%). Overigens is ook daar het raad-van-beheermodel 
dominant (45%). Meerpitters in het primair onderwijs lijken qua bestuursvorm op 
eenpitterbesturen in het voortgezet onderwijs, met overwegend een raad-van-beheer-
model met mandatering aan de schoolleiding. Bij de meerpitters in het voortgezet 
onderwijs is het raad-van-toezichtmodel dominant; het klassieke model komt hier 
nauwelijks (meer) voor (figuur 3.1).

Gevraagd om een nadere typering van hun bestuursfilosofie, zegt 64% van de 
besturen, ongeacht het formele model, vooral op hoofdlijnen te sturen en achteraf te 
controleren. De sturingsfilosofie van besturen met een raad-van-toezichtmodel wijkt 
in dat opzicht af. Terwijl in totaal slechts 15% van de besturen zo stuurt, stuurt 41% 
van de besturen met een raad-van-toezichtmodel inhoudelijk en ‘beleidsrijk’. Een 
zuiver financiële invalshoek (gericht op budgetbeheer, de jaarrekening en begro-
ting) typeert de bestuursrol van 8% van de besturen, met name die met een klassiek 
bestuursmodel. Sommige besturen (13%) hebben moeite hun sturingswijze volgens 
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deze categorieën aan te duiden en kiezen voor de categorie ‘anders’; ook nu blijkt het 
weer vaak om combinaties van eerder genoemde categorieën te gaan (figuur 3.2).

Figuur 3.1
Bestuursmodellen, naar een- of meerpitter en sector, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) 
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Figuur 3.2
Nadere typering bestuursfilosofie, naar bestuursmodel, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Bijlage B bevat een tabeloverzicht van de verschillende bestuursmodellen en 
bestuursfilosofieën, waarbij ook is weergegeven of het vrijwillige of betaalde bestu-
ren zijn.

3.3 Ontwikkelingen in taken en bevoegdheden van het schoolbestuur

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet- en regelgeving 
in scholen; dit omvat beheers- en bestuurstaken. Beheren heeft betrekking op mate-
riële zaken, zoals de kosten voor de exploitatie van het gebouw en voor het personeel. 
Het besturen betreft het onderwijsinhoudelijk beleid, het personeelsbeleid en het 
toelatingsbeleid voor leerlingen. Hoewel schoolbesturen taken kunnen delegeren 
aan de schoolleiding, is het schoolbestuur de eindverantwoordelijke voor alles wat 
er in de school gebeurt, en dus ook voor de uiteindelijke resultaten van de school. 
Schema 3.2 biedt een overzicht van de wettelijke taken en bevoegdheden van school-
besturen.

Schema 3.2
Overzicht wettelijke taken en bevoegdheden van schoolbesturen, 2004

het oprichten van een school

het opheffen van een school of schoolafdeling

de keuze van leermiddelen

het opnemen van facultatieve vakken in het lesrooster

het vaststellen van het lesrooster (verdeling van uren over vakken of leergebieden)

de benoeming en het ontslag van schoolleiders, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel 

de interne organisatiestructuur van de school, waaronder de medezeggenschap van betrokkenen

het personeelsbeleid en aspecten van de arbeidsvoorwaarden van het aan de school verbonden 
personeel 

het beheer van de financiële middelen en de zorg voor de administratie

de toelating en verwijdering van leerlingen

gedragsregels voor leerlingen

de aard van de buitenschoolse activiteiten

deelname van de school aan vernieuwingsprojecten

het gebruik dat de school maakt van diensten van instellingen in de verzorgingsstructuur

de vorm en aard van de betrekkingen tussen de school en instellingen rondom de school

het gebruik dat van het schoolgebouw mag worden gemaakt door derden 

Bron: Van der Ree (2004)

Aan deze taken zijn de laatste jaren verantwoordelijkheden toegevoegd. Zo is niet 
langer de gemeente verantwoordelijk voor het bestrijden van onderwijsachterstan-
den, maar zijn schoolbesturen dat. De rol van de gemeente in het onderwijsachter-
standenbeleid beperkt zich tot het voorschoolse deel van de voor- en vroegschoolse 
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educatie en schakelklassen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het vroeg-
schoolse deel en ontvangen daarvoor ook de middelen, evenals de gewichtengelden, 
en zijn verplicht om met de gemeente afspraken te maken over het reguleren van 
leerlingenstromen, om zo segregatie in het onderwijs te voorkomen. De huisves-
tingsgelden zijn in 1997 overgeheveld naar de gemeente; de gemeente zorgde tussen 
1997 en 2005 tevens voor het onderhoud en de aanpassing van de gebouwen. Sinds 
januari 2005 zijn in het voortgezet onderwijs de onderhoudstaak van gebouwen en 
de bijbehorende middelen ‘doorgedecentraliseerd’ naar de schoolbesturen; zij zijn 
nu verantwoordelijk voor het onderhoud en de aanpassingen aan hun schoolgebouw 
(voor het interne onderhoud waren besturen al langer verantwoordelijk). In principe 
kunnen gemeenten deze taak en middelen ook toebedelen aan schoolbesturen in 
het primair onderwijs; dat is een kwestie van onderhandeling tussen gemeente en 
bestuur.

Sinds augustus 2006 zijn besturen wettelijk verantwoordelijk voor het (laten) 
organiseren van tussenschoolse opvang en ontvangen zij hiervoor ook middelen 
(voor ondersteuning van de organisatie en scholing van overblijfmedewerkers). 
Vanaf augustus 2007 zijn schoolbesturen verplicht om voor- en naschoolse opvang te 
organiseren als ouders daarom verzoeken. Inmiddels gaat het bij de buitenschoolse 
opvang om een resultaatverplichting (vóór augustus 2007 was er slechts sprake van 
een inspanningsverplichting). Verder zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor 
een goed kwaliteitssysteem.1 Met de invoering van de Wet op het onderwijstoezicht 
(wot) dragen schoolbesturen zelf verantwoordelijkheid voor de onderwijskwali-
teit en moeten zij zich publiek verantwoorden voor de kwaliteit. Daarnaast is in het 
voortgezet onderwijs ook het arbeidsvoorwaardenbeleid doorgedecentraliseerd naar 
de schoolbesturen; in het primair onderwijs gaat dat in 2008 gebeuren.

Wat houdt de besturen momenteel het meest bezig?
Gezien de uitbreiding van het aantal taken en recente wetgeving rond bijvoorbeeld 
het personeelsbeleid, is het de vraag hoeveel aandacht al deze taken van de bestu-
ren vereisen. Bovenaan staat de lumpsumfinanciering. Opvallend is de zorg van 
schoolbesturen over hun huisvesting; bijna de helft van de schoolbesturen zegt dat 
problemen met de huisvesting van hun school wel bijzonder veel aandacht opeisen 
(figuur 3.3). Ook het invulling geven aan het kwaliteitsbeleid vereist bij ruim 40% 
van de besturen een bovengemiddelde aandacht.
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Figuur 3.3
Zaken die momenteel bijzonder veel aandacht eisen van de schoolbesturen, 2007 (in procenten)

*  Integraal personeelsbeleid en
** de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Ruim een derde van de schoolbesturen is tevens druk bezig met de zorg voor kwa-
litatief goed personeel en een goed functionerend personeelsbeleid, het onderwerp 
van de zogenoemde Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet bio) en van het ipb. 
ipb staat voor integraal personeelsbeleid; er wordt mee beoogd dat het personeelsbe-
leid afgestemd is op de onderwijskundige doelen van de instelling en dat de verschil-
lende instrumenten van personeelsbeleid inhoudelijk op elkaar zijn afgestemd. De 
Wet op de beroepen in het onderwijs betreft de kwaliteit van het onderwijspersoneel. 
De wet bevordert dat het personeel tijdens de loopbaan in ieder geval een bepaalde 
minimumkwaliteit bezit en dat werkgevers/schoolbesturen het personeel in staat 
stellen die kwaliteit te handhaven.

Verder valt op dat ongeveer een derde van de schoolbesturen bezig is met profes-
sionalisering van hun directies, maar ook van het bestuur zelf.

Een van de centrale vragen in het onderzoek luidt of besturen druk ervaren om 
als school te voldoen aan een toenemend aantal eisen en vragen uit de samenleving. 
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Ruim een kwart van de schoolbesturen voelt inderdaad meer druk om aan allerlei 
maatschappelijke taken te voldoen; het eist veel van hun aandacht.

Horizontale verantwoording en het scheiden van intern toezicht houden en bestu-
ren, zaken die direct voortvloeien uit de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het 
onderwijs, spelen bij ongeveer een op de zes besturen.

In het primair onderwijs spelen soms andere kwesties dan in het voortgezet onder-
wijs. Een toptienlijst van de meest genoemde zaken laat bijvoorbeeld zien dat in het 
primair onderwijs de lumpsumfinanciering alle aandacht eist, terwijl dit nog maar 
bij 6% van de besturen in het voortgezet onderwijs speelt en dus niet langer in hun 
top tien voorkomt. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk geworden voor de perso-
neelskosten en kunnen keuzes maken om de beschikbare middelen in te zetten voor 
exploitatie, personeel of leermiddelen, of om de middelen juist (nog) te reserveren. 
Lumpsumfinanciering brengt echter naast meer autonomie ook onzekerheid met 
zich mee. Kennelijk speelt dit de besturen in het primair onderwijs parten en in het 
voortgezet onderwijs niet, of niet meer in die mate.

Verder heeft een kwart van de schoolbesturen in het primair onderwijs de handen 
vol aan een aanstaande of recentelijk ondergane fusie, terwijl besturen in het voort-
gezet onderwijs daar minder mee te maken hebben. Een kwart van de schoolbestu-
ren in het primair onderwijs worstelt tevens met het vinden van een passende school 
voor elke zorgleerling die zich aanmeldt. Een derde van de besturen in het voortge-
zet onderwijs is bezig de bestuurstaak te scheiden van de toezichthoudende taak. 
Daarentegen wordt dit in het primair onderwijs door slechts 14% van de besturen 
genoemd en komt het niet voor in hun top tien, aangezien andere zaken meer aan-
dacht opeisen. In het voortgezet onderwijs is een derde van de besturen druk bezig 
met een wijziging van de rechtsvorm of bevindt zich in een proces van bestuurlijke 
verzelfstandiging. Tabel 3.1 toont de top tien van zaken die bijzonder veel aandacht 
opeisen, uitgesplitst naar het primair en het voortgezet onderwijs.

Apart wordt hier nog even uitgelicht of een bestuur met een of meer ernstige besog-
nes kampt. Tabel 3.2 laat zien dat 4% tot 7% van de besturen (dat zijn tussen de 18 en 
41 besturen) te maken heeft met slechte prestaties, een dreigende opheffing, financi-
ele problemen of vervelende incidenten of conflicten.

Het takenpakket van besturen kan kortom nogal verschillen en is mede afhankelijk 
van de sector, schaal en het type onderwijs van de school of scholen van het bestuur. 
Daarnaast kunnen de aandacht en tijd van een bestuur tijdelijk in beslag worden 
genomen door een fors probleem.
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Tabel 3.1
Top tien van zaken die bijzonder veel aandacht eisen in het primair en in het voortgezet 
onderwijs, 2007 (in procenten)

primair onderwijs voortgezet onderwijs 

1 lumpsumfinanciering 63 1 huisvesting 55

2 huisvesting 45 2 kwaliteitsbeleid 45

3 kwaliteitsbeleid 43 3 professionalisering bestuur 37

4
de Wet op beroepen in het onderwijs en 
Integraal personeelsbeleid 39 4

het scheiden van intern toezicht en 
bestuur 33

5 professionalisering directie(s) 32 5
wijziging van rechtsvorm, bv. 
verzelfstandiging bestuur 31

6 professionalisering bestuur 30 6 professionalisering directie(s) 29

7

allerlei maatschappelijke taken en 
activiteiten die van de school verlangd 
worden 29 7 de relatie met andere schoolbesturen 26

8 vormgeven van de zorgplicht 25 8 horizontale verantwoording 26

9 (ophanden zijnde / naweeën van) fusie 24 9
de Wet op beroepen in het onderwijs en 
Integraal personeelsbeleid 25

10 de relatie met de gemeente 22 10 de relatie met de gemeente 24

Bron: SCP (SBN’07)

Tabel 3.2
Aandeel besturen waar een probleem alle aandacht van het bestuur eist, 2007 (in procenten)

slechte prestaties van een school (laag rendement, slechte eindexamenscores, veel doublures) 7

dreigende opheffing van een school of vestiging 4

financiële problemen 7

vervelende incidenten of conflicten (op een of meer scholen, bij een of meer docenten, 
leerlingen of hun ouders) 7

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

3.4 Eigenaarschap en missie

Van wie is de school?
Er kan verschillend worden gedacht over het morele eigenaarschap van de school. 
‘Het bestuur vertegenwoordigt een achterban die ook wel gezien kan worden als de 
“eigenaar” van de scholen. Het bestuur zal zichzelf daarom steeds de vraag stellen 
of hetgeen de scholen presteren correspondeert met de verlangens en wensen van 
die achterban. Maar een bestuur staat ook voor een bredere afweging. Het is immers 
bestuur van een maatschappelijke organisatie in een maatschappelijke omgeving en 
dus verweven met die omringende samenleving. Uit dien hoofde brengt het bestuur 
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die omgeving in kaart en vraagt het zich af hoe het zich met de scholen tot die omge-
ving verhoudt en of er taken liggen’ (Klifman 2005: 28).2 We veronderstellen, net als 
dit citaat suggereert, dat de manier waarop schoolbesturen denken over het morele 
eigenaarschap van de school zal doorwerken in de wijze waarop ze hun taak opvat-
ten en invulling geven aan hun rol als bestuur.

De meeste eenpitters in het primair onderwijs zijn van mening dat ze als bestuur 
gemandateerd zijn door ouders en dat daarom aan ouders het eigenaarschap van 
de school toekomt. Bij meerpitters in het primair onderwijs zijn de meningen meer 
verdeeld; 36% vindt dat de samenleving eigenaar is en 39% dat ouders de morele 
eigenaars van de school zijn. Besturen van scholen in het voortgezet onderwijs zijn 
veel vaker van mening dat de school eigendom is van de samenleving: dat vindt 41% 
van de eenpitters en 56% van de meerpitters.

Schoolbesturen in het protestants-christelijk onderwijs wijken in hun opvatting 
over het eigenaarschap sterk af van de overige besturen. Deze besturen vinden over-
wegend (59%) dat zij primair gemandateerd zijn door de ouders en dat de ouders dus 
de eigenaar zijn van de school. Meer dan de helft van de besturen van het openbaar 
onderwijs en in iets mindere mate ook van het rooms-katholieke en algemeen bij-
zonder onderwijs is daarentegen van mening dat de samenleving eigenaar is van de 
school. Een op de vijf schoolbesturen vindt dat het schoolbestuur zelf de eigenaar is 
van de school (figuur 3.4). Hoe de opvattingen over het eigenaarschap van de school 
doorwerken in de andere opvattingen van besturen, komt verderop in deze rappor-
tage nog aan bod.

Figuur 3.4
Opvatting van schoolbesturen over het eigenaarschap van de school,a naar sector en schaal en 
naar denominatie, 2007 (in procenten)

a De categorie ‘anders’ (eigenaarschap) is uit de figuur gelaten

Bron: SCP (SBN’07) 
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Schoolbesturen over hun missie
Een greep uit enkele websites van schoolbesturen en scholen laat zien dat elk bestuur 
wel een missie of opdracht heeft geformuleerd. Deze kunnen onderling nogal ver-
schillen.

De belangrijkste elementen van de missie: ‘Samen sterker in nieuw leren’ van de stichting Innovo 

(katholieke onderwijsorganisatie primair onderwijs in Limburg) zijn de volgende. Kwalitatief goed 

onderwijs: het leerproces van kinderen optimaal faciliteren door kwalitatief goed onderwijs te 

bieden, kindgerichte benadering en leerlinggericht onderwijs, permanente ontwikkeling, verbe-

tering en innovatie van het onderwijsleerproces in eigen beheer (intellectueel eigendom: ‘owner-

ship’), interne kracht mobiliseren. Uit de missie blijkt het nadrukkelijke streven van de organisatie 

naar kwaliteit en vernieuwing, waarbij veel ruimte wordt geboden aan de professionals en de 

lokale omgeving. Door het mobiliseren van de interne kracht, zowel vanuit de scholen van het 

reguliere als het speciale onderwijs, kunnen kennis en vernieuwing beter worden ontwikkeld. 

Wij gaan ervan uit dat het mobiliseren van de interne kracht niet alleen de betrokkenheid bij de 

ontwikkeling van het onderwijs vergroot, maar ook het ondernemerschap en intellectueel eigen-

dom – het ‘ownership’ – van verschillende vormen van het Nieuwe leren. Dit alles is bij elkaar 

gebracht in de strategie van het zogenaamde GEN: Good governance (taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden op alle niveaus in de organisatie goed regelen en afstemmen), Educatief 

partnerschap (een proces waarin scholen, ouders en lokale omgeving proberen hun bijdragen 

zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie 

en de ontwikkeling van leerlingen) en Nieuw leren (de leerling wordt beschouwd als iemand die 

actief kennis en inzicht construeert, in interactie met zijn of haar omgeving).

(Bron: www.innovo.info)

De Vereniging PCPO Groenlo en Winterswijk is een organisatie die vanuit een protestants-chris-

telijke levensbeschouwing scholen wil stichten en in stand houden en daarvoor een omgeving 

creëert waarin, door het voortdurend vergroten van de kwaliteit van het onderwijs, het personeel 

en de organisatie in zijn geheel, kinderen zich volop kunnen ontwikkelen zodat zij later een vol-

waardige plaats kunnen innemen in hun leefomgeving en daaraan een zinvolle bijdrage kunnen 

leveren.

(Bron: www.vpcpo.net)

De stichting VO Haaglanden is een samenwerkingsstichting van openbaar en algemeen bijzonder 

voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. VO Haaglanden acht het haar verantwoordelijkheid 

zorg te dragen voor een stelsel van onderwijsvoorzieningen dat alle jonge mensen – in samen-

werking met de ouders – ondersteuning biedt die past bij hun aanleg en ambitie. Daaraan wordt 

vorm gegeven door het in stand houden en stimuleren van een pluriform scholenbestand. De 

scholen zijn openbaar of algemeen bijzonder en richten zich op een grote verscheidenheid van 

oelgroepen, waaronder de voorhoede van de samenleving in het kader van de kenniseconomie 

en het maatschappelijk middenveld ter stimulering van sociale ontwikkeling en emancipatie. 
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Ook het stimuleren van zelfredzaamheid en zorg voor de zwakkeren in de samenleving geldt als 

een belangrijke opdracht. VO Haaglanden heeft een strategische missie. Die wordt gekenmerkt 

door pluriformiteit, respect, hoge kwaliteit, bereikbaarheid, eigenheid en ontwikkelingskansen. 

VO Haaglanden kiest voor een pluriform onderwijsaanbod met algemene toegankelijkheid. 

Binnen VO Haaglanden is er respect voor medewerkers en leerlingen met een verschillende cul-

turele, sociale en levensbeschouwelijke achtergrond. VO Haaglanden stelt hoge kwaliteitseisen 

aan het onderwijs en hanteert een kwaliteitssysteem. VO Haaglanden streeft naar optimale 

spreiding en bereikbaarheid van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in de regio 

Haaglanden. VO Haaglanden legt eigen accenten in visie, onderwijsaanbod en pedagogisch-

didactisch klimaat. Elke leerling binnen VO Haaglanden krijgt (door de breedte van het aanbod 

en de kwaliteit van het onderwijs) zelfstandige ontwikkelingskansen en de mogelijkheid tot het 

behalen van optimale leerresultaten. De strategische missie is bepalend voor het handelen van 

VO Haaglanden.

(Bron: www.vohaaglanden.nl)

De missie van Salto (Stichting voor Algemeen Toegankelijk Onderwijs) luidt: Salto-scholen zijn 

een spil in de wijk met goed en eigentijds onderwijs op maat voor elk kind.

(Bron: www.salto-eindhoven.nl)

De Stichting katholiek Onderwijs Wassenaar biedt bestuurlijke ondersteuning aan scholen in 

Wassenaar. Wij doen dit op een zodanige manier dat de aan ons gebonden scholen zich zo 

goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Hierom luidt onze missie: ‘Wij bieden scholen de ruimte!’ De 

Stichting katholiek Onderwijs Wassenaar wil de aan haar gebonden scholen een stabiele, zekere 

basis bieden, zodat de scholen zich volledig kunnen richten op hun primaire taak: onderwijs 

verzorgen. Onze visie luidt dan ook: ‘Stabiliteit en ontwikkeling als basis voor samen leren en 

samen leven’.

(Bron: http://bsjozef.nl)

PCPO D&B, de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en Bollen-

streek: Wij willen op onze scholen onderwijs aanbieden dat een essentiële bijdrage levert aan de 

ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen, die actief en kri-

tisch deelnemen aan de samenleving. Inspiratiebron voor ons handelen is het christelijk geloof, 

zoals we dat leren uit de bijbel. Met die inspiratiebron willen wij de kinderen vertrouwd maken. 

Gerechtigheid, dienstbaarheid, inzet voor de ander, solidariteit, trouw, zorg voor mens en natuur 

zijn waarden die wij, vanuit onze inspiratiebron, van belang vinden voor het geluk van ieder mens 

individueel en van de samenleving als geheel. Wij willen op onze scholen de kinderen respect 

bijbrengen voor de leefwijze en opvattingen van anderen, juist omdat mensen met uiteenlo-

pende levensbeschouwingen en met verschillende culturele achtergronden deel uitmaken van 

de samenleving en ook van de populatie op onze scholen. Binnen onze scholen hebben we oog 

voor het eigene en unieke van ieder kind en willen we rekening houden met verschillen tussen 

kinderen. We hechten naast gedegen onderwijs in de basisvaardigheden ook veel belang aan 
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de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van de kinderen. Wij streven ernaar dat de 

kinderen en de medewerkers op onze scholen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige en 

sfeervolle omgeving, die uitdaagt en inspireert. We willen met onze scholen midden in de samen-

leving staan, daar een bijdrage aan leveren en anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. We 

vinden het belangrijk dat onze scholen een innovatief karakter hebben. Onderwijs en opvoeding, 

op school en in het gezin, behoren in elkaars verlengde te liggen, een goede samenwerking met 

de ouders achten wij dan ook van groot belang. We willen de participatie van ouders in onze 

scholen en in onze organisatie van harte bevorderen. We streven ernaar dat onze scholen stevig 

geworteld zijn in de lokale samenleving.

(Bron: www.pcpo-db.nl). 

De schoolbesturen in dit onderzoek is gevraagd wat voor hen leidend is in hun taak 
als schoolbestuurder. De schoolbesturen kennen een verschillende waardering toe 
aan de in het onderzoek onderscheiden aspecten van hun missie; vooral waar de 
besturen zeggen een aspect ‘heel belangrijk’ te vinden is hier relevant (tabel 3.3). De 
meeste waarde hecht men aan gemotiveerde docenten, iets wat elk schoolbestuur in 
de rol van werkgever uiteraard ter harte gaat. De pedagogisch-didactische aanpak, 
de sfeer op school en de identiteit worden eveneens zeer belangrijk gevonden voor de 
missie van het bestuur. Minder belangrijk voor hun missie vinden de besturen een 
goed contact tussen hun school en de buurt.

Tabel 3.3
Belang van enkele aspecten in de missie van schoolbesturen,a 2007 (in procenten) (n = 493)

heel belangrijk weinig of niet belangrijk

gemotiveerde docenten 70 0

pedagogisch-didactische aanpak 62 2

sfeer op school 62 2

identiteit 60 8

contact school en ouders 58 3

schoolimago 50 2

invulling zorgbeleid 48 4

onderwijsresultaten 39 2

iedere leerling bij ons welkom 34 15

ondernemingszin 20 24

contact school en buurt 9 29

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Zelf voegen de besturen nog aan de lijst toe: een veilige school, vorming tot zelfstan-
digheid bij leerlingen, en bijvoorbeeld lokaal een breed aanbod willen bieden (niet in 
de tabel).

Er is verschil in de mate waarin de besturen bovengenoemde aspecten belangrijk 
vinden voor hun missie. Sommige verschillen liggen voor de hand. Zo hechten bestu-
ren in het primair onderwijs meer waarde aan de pedagogisch-didactische aanpak 
van het geboden onderwijs en is met name in het primair onderwijs de relatie tussen 
ouders en de school belangrijk (vooral bij de eenpitters). Invulling van het zorgbeleid 
speelt veel minder in het voortgezet onderwijs, maar iets als schoolimago is, zeker 
voor eenpitters, in het voortgezet onderwijs juist wel heel belangrijk. Hoewel het sti-
muleren van de ondernemingszin niet voorbehouden hoeft te zijn aan het voortgezet 
onderwijs (Schuurmans et al. 2007), zijn het toch overwegend de grote besturen in 
het voortgezet onderwijs die dit een onderdeel van hun missie vinden. Eenpitterbe-
sturen, in zowel het primair als het voortgezet onderwijs, vinden een goede sfeer op 
school belangrijker voor hun missie dan andere besturen.

De signatuur en de missie van het schoolbestuur zijn eveneens verbonden; 
figuur 3.5 laat een aantal van deze verschillen zien.

Figuur 3.5
Verschil in belang van enkele aspecten voor de missie van het schoolbestuur, naar denominatie, 
2007 (in gemiddelden)a

a De schaal loopt van 1 (weinig of niet belangrijk) tot 3 (heel belangrijk).

Bron: SCP (SBN’07)
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De identiteit is met name voor de protestants-christelijke besturen leidend en veel 
minder voor de andere denominaties. De categorie ‘overig’ in de figuur bestaat goed-
deels uit (bijzondere) samenwerkingsbesturen, maar bijvoorbeeld ook uit besturen 
van reformatorische, evangelische, joodse en islamitische scholen. Ook voor deze 
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besturen is de identiteit een heel belangrijk criterium voor hun missie. Protestants-
christelijke besturen hechten de minste waarde aan ondernemingszin, en ook het 
contact tussen de school en de buurt is voor hen minder relevant. Het openbaar 
onderwijs vindt dit juist wel belangrijk voor hun missie, en ook het drempelloze 
imago dat echt iedere leerling welkom is, past het meest in de filosofie van het open-
baar onderwijs.

Opvattingen over het eigenaarschap van de school klinken door in de missie van het 
schoolbestuur. Zo hechten besturen die van mening zijn dat de school feitelijk aan 
de ouders toebehoort, meer waarde aan hun identiteit en vinden besturen die zeggen 
dat de school van de samenleving is, vaker de algemene toegankelijkheid van de 
school een aspect van hun missie (figuur 3.6).

Figuur 3.6
Verschil in belang van enkele aspecten voor de missie van het schoolbestuur, naar 
eigenaarschapopvatting,a 2007 (in gemiddelden)b

a  De categorie ‘anders’ (eigenaarschap) is uit de figuur gelaten.
b  De schaal loopt van 1 (weinig of niet belangrijk) tot 3 (heel belangrijk).

Bron: SCP (SBN’07)
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Het overzicht in bijlage B3.1 geeft aan in welke mate de genoemde aspecten belang-
rijk zijn voor de missie van de diverse schoolbesturen.

3.5 Rolopvatting en taakverdeling tussen schoolbestuur en directie

De rol van het bestuur kan als volgt worden omgeschreven: ‘Een professioneel 
bestuur onderscheidt bestuur van dagelijkse leiding. Het bestuur bestuurt en draagt 
de dagelijkse leiding op aan het management. Het bestuur bepaalt de doelstelling en 
strategie van de organisatie, toetst het beleid en de kwaliteit van de organisatie aan 
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de doelstellingen, is belast met het werkgeverschap, neemt verantwoording af en legt 
tegenover derden verantwoording af’ (ocw 2004b).

Er wordt gesproken van een professioneel bestuur, maar niet alle besturen zijn 
dat (in dezelfde mate), en ook binnen de professionele besturen is er een grote 
verscheidenheid in de onderlinge verhouding en taakverdeling tussen schoolbestuur 
en het management. Afhankelijk van de manier waarop een schoolbestuur zijn rol 
invult, krijgt ook de relatie met het management een eigen invulling; bestuur en 
management zijn immers op elkaar aangewezen. In de praktijk blijkt dat de relatie 
tussen schoolleiders en schoolbestuur vaak beter kan. Het is bijvoorbeeld niet altijd 
is duidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en wie uiteindelijk de definitieve 
beslissingen kan nemen (bv. Klifman 2005; het debat Koers primair).

Invulling van de bestuurlijke rol
De schoolbesturen is gevraagd om ten aanzien van zeven belangrijke terreinen aan te 
geven wat expliciet hun aandeel is in het initiatieven ontplooien, besluiten nemen en 
taken uitvoeren op die terreinen en wat het aandeel van de directie is. Besturen zijn 
vooral actief als het gaat om een fusie of om vestigingsplannen. Daarnaast bepaalt 
het schoolbestuur het financiële beleid en maken ook de missie of visie en het imago 
van de school actief deel uit van hun rol. Hoewel bij het personeelsbeleid het initia-
tief vaak niet bij het bestuur ligt, neemt het bestuur veelal wel de besluiten daarover. 
Wat betreft de maatschappelijke opdracht van de school lijkt het bestuur zich niet 
echt actief op te stellen, niet in de uitvoerende sfeer, wat misschien voor de hand 
ligt, maar ook niet als het gaat om initiatieven op dit terrein. Wel neemt 38% van de 
besturen uiteindelijk de beslissingen op dit terrein. Zeer opvallend is dat het bestuur 
nog de minste activiteit ontplooit als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs op 
zijn school (tabel 3.4).

Tabel 3.4
Aandeel van de besturen in praktische taakverdeling tussen bestuur en directie, 2007 
(in procenten)

initiatief nemen beslissingen nemen taken uitvoeren

fusies en vestigingsbeleid 63 91 31

financieel beleid 44 77 7

missie, visie, imago enz. 41 77 5

samenwerking met andere partijen 40 66 15

personeelsbeleid 24 53 3

maatschappelijke opdracht van de  
school (bv.: naschoolse opvang, bestrij-
den van overgewicht bij leerlingen) 17 38 3

kwaliteit onderwijs 10 31 0

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Figuur 3.7 toont de praktische taakverdeling tussen schoolbestuur en directie. 
Rechts van de nul-as in de figuur staat het al eerder beschreven aandeel van het 
schoolbestuur (ook in tabel 3.4) en links van deze as staan de activiteiten van de 
directie. Het zwaartepunt ligt duidelijk aan de linkerkant van de figuur: genoemde 
zaken blijken vooral tot het takenpakket van de directie te behoren. Aan de rechter-
zijde valt evenwel af te lezen dat besluitvorming op genoemde terreinen doorgaans 
de taak van het schoolbestuur is.

Figuur 3.7
Praktische onderlinge taakverdeling tussen schoolbestuur en directie, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen 
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Op het terrein van het vestigingsbeleid en bij een eventuele fusie toont het bestuur 
iets vaker initiatief dan de directie en neemt het daar uiteraard ook de beslissing 
over. Meer dan bij de andere onderwerpen is het schoolbestuur zelf tevens belast met 
de uitvoering van het vestigings- en fusiebeleid. Ook op de terreinen van missie, visie 
en imago, het financieel beleid en de samenwerking met andere partijen neemt het 
schoolbestuur vaker het initiatief dan op de andere terreinen. Opvallend is dat de 
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zorg voor de kwaliteit van het onderwijs in belangrijke mate wordt overgelaten aan 
de directie. Overigens zijn de besturen die de taken niet verdelen maar gezamenlijk 
met de directies handelen, uit de figuur gelaten. Op het aspect ‘samenwerking met 
andere partijen’ zegt 10 à 11% van de besturen samen met de directie te handelen; op 
alle andere aspecten is dat steeds minder dan 10%.

Een van de centrale thema’s van dit onderzoek betreft de maatschappelijke 
opdracht van de school. Dit onderwerp komt in hoofdstuk 5 uitgebreid aan bod. 
Figuur 3.7 laat alvast zien dat ook de maatschappelijke opdracht van de school eerder 
een zaak van de directie lijkt te zijn dan van het bestuur.

Een meer specifieke invulling van de rolopvatting van besturen laat zien dat het 
bestuur zichzelf verantwoordelijk acht om voor een goede directie te zorgen. Daaren-
tegen behoren het inhoudelijke suggesties doen aan de directie voor vernieuwing 
en verbetering en het als bestuur zelf oppakken van vernieuwingsprocessen duide-
lijk niet tot de taakopvatting van de meeste besturen. Niet voor niets herkent bijna 
driekwart van de besturen zich in de uitspraak: ‘we houden ons op de achtergrond 
en laten de school doen waar ze goed in is.’ Afgaand op de reacties op deze uitspraak 
zouden besturen hun school dus voldoende ruimte laten en lijkt de autonomie van de 
school gegarandeerd. Opvallend is bovendien de 6% die zegt zich als bestuur nooit op 
de achtergrond te houden of iets zomaar aan de school over te laten (tabel 3.5).

Tabel 3.5
Rolopvatting schoolbestuur in relatie tot directie, 2007 (in procenten)

overwegend soms nooit

als bestuur

hebben wij de taak te voorzien in een passende schooldirectie 85 12 3

houden wij ons op de achtergrond en laten de school doen waar ze 
goed in is 71 23 6

hebben wij een controlerende taak richting de schooldirectie 69 26 5

garanderen wij dat de directie handelt volgens onze koers 55 33 12

bieden wij de schooldirectie professionele ondersteuning 44 47 9

bepalen wij de koers van de school/scholen 37 49 14

vervullen wij schooloverstijgende taken 27 39 34

leggen wij verbinding met de samenleving 24 65 11

dragen wij suggesties voor vernieuwing en verbetering aan 11 74 15

pakken we zelf vernieuwingsprocessen op en begeleiden de school/
scholen 6 40 54

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

Wordt specifiek naar het formele organisatiemodel gekeken, dan valt andermaal 
op dat er duidelijke verschillen zijn tussen de besturen. Zo zijn schoolbesturen die 
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een klassiek organisatiemodel hebben, meer bepalend voor de koers van de school. 
Besturen met een aparte raad van toezicht zijn vaker van mening dat zij de verbinding 
leggen met de samenleving, bieden de directies vaker professionele ondersteuning 
en dragen ook meer dan andere besturen suggesties aan voor verbetering en vernieu-
wing. Deze besturen zijn ook meer dan andere besturen geneigd om desnoods zelf 
de vernieuwingsprocessen op te pakken en te begeleiden. Besturen met een raad-
van-beheermodel lijken zich juist meer op de achtergrond te houden en zijn minder 
bepalend voor de koers van de school (tabel 3.6). Bijlage B3.2 bevat het uitgebreide 
overzicht van verschillen in typering van deze relatie.

Tabel 3.6
Typering van de relatie tussen bestuur en schooldirectie(s), 2007 (in gemiddelden)a, b

klassiek  
model

raad-van-
beheer-model 
(hoofdlijnen en 
mandatering)

raad-van- 
beheermodel 
(onderscheid 
ab/db)

raad-van- 
toezichtmodel 
(bestuur en toe-
zicht gescheiden)

als bestuur

leggen wij verbinding met de samenleving 2,1 2,1 2,0 2,5

bieden wij de schooldirectie professionele 
ondersteuning 2,3 2,2 2,4 2,8

vervullen wij schooloverstijgende taken 1,8 1,7 2,0 2,6

dragen wij suggesties voor vernieuwing  
en verbetering aan 2,0 1,9 1,9 2,2

pakken we zelf vernieuwingsprocessen op 
en begeleiden de school/scholen 1,6 1,3 1,5 1,9

houden wij ons op de achtergrond en  
laten de school doen waar ze goed in is 2,6 2,8 2,7 2,4

a De schaal loopt van 1 (nooit) tot 3 (overwegend).
b Alleen de meest typerende verschillen worden in de tabel getoond (p < 0,001). De categorie ‘anders’ (model) is uit de tabel 

gelaten

Bron: SCP (SBN’07)

3.6 Hoe besturen sturen

Benutten van informatie over de school
Schoolbesturen dienen uiteraard op de hoogte te zijn van wat er in hun school of 
scholen omgaat. Een voorwaarde voor het gericht aansturen van de school is dat 
besturen kunnen beschikken over de juiste informatie. Gevraagd naar hun informa-
tiebronnen zeggen de besturen zich overwegend door hun directies te laten infor-
meren. Waar bovenschools management aanwezig is, is dit eveneens een belangrijke 
informatiebron. Docenten worden veel minder als informatiebron gebruikt, nog 
het meest door eenpitterbesturen in het primair onderwijs. Ongeveer een kwart van 
de besturen zegt echter nooit bij docenten informatie over de school in te winnen. 
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Opvallend is ook de geringe mate waarin ouders door de schoolbesturen als infor-
matiebron worden gezien. Bij eenpitters in het primair onderwijs is dat soms wel het 
geval, maar bij andere besturen is dat veel minder of zelfs nooit het geval. Leerlingen 
en niet-onderwijzend personeel worden nauwelijks door het bestuur geraadpleegd, al 
doen besturen van scholen in het voortgezet onderwijs dat wel vaker dan besturen in 
het primair onderwijs (figuur 3.8).

Figuur 3.8
Informatiebronnen van het bestuur, naar schaal en sector, 2007 (in gemiddelden)a
Figuur 3.8
Titel

a De schaal loopt van 1 (nooit) tot 3 (overwegend).
* Verschillen zijn significant.

Bron: SCP (SBN’07)
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Hoe vaak en door wie de besturen zich laten informeren, lijkt ook een kwestie van 
tijd te zijn. Besturen die hun functie in deeltijd verrichten, laten zich in hoofdzaak 
informeren door de directie en het bovenschools management. De voltijdbesturen 
maken niet alleen vaker gebruik van informatiebronnen, maar gebruiken ook meer 
bronnen dan de deeltijdbesturen. Besturen met een raad-van-toezichtmodel zijn 
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meer dan andere besturen geneigd zich ook door leerlingen, docenten en niet-onder-
wijzend personeel te laten informeren.

De wijze waarop besturen zich laten informeren, verschilt per persoon of infor-
matiebron. Besturen komen het meest via persoonlijk contact met hun directie(s) 
aan hun informatie. Naast persoonlijk contact, verloopt de informatievoorziening 
aan het bestuur via rapportages van de directie en het bovenschools management. 
Het contact tussen bestuur en de inspectie verloopt uiteraard overwegend via de 
rapporten van de inspectie over het functioneren van de school. Als schoolbesturen 
ook door ouders, docenten of leerlingen geïnformeerd worden over hun school, dan 
is dat vaak in de vorm van klachten of signalen. Hetzelfde geldt voor de besturen die 
docenten of het niet-onderwijzend personeel als informatiebron noemen; ook dan 
gaat het vaak om klachten of signalen. Wel zeggen besturen daarnaast ook persoon-
lijk contact met het personeel te hebben (figuur 3.9).

Figuur 3.9
Vorm van contact tussen schoolbestuur en informatiebron, 2007 (in procenten)
Figuur 3.9
Titel

Bron: SCP (SBN’07)
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Schoolbesturen kunnen uiteraard ook zelf actief informatie inwinnen. De meeste 
besturen doen dat ook. Toch zegt slechts 8% dat ‘vaak’ te doen, 31% zegt ‘regelma-
tig’ en 41% zegt ‘soms’. Een op de vijf besturen, vooral vrijwilligersbesturen, is zelf 
niet actief bezig om informatie in te winnen over hun school of scholen.

Differentieel sturen
Is het nu zo dat besturen met meer dan één school of vestiging in het beheer, elke 
school of vestiging apart aansturen? Dat lijkt niet het geval te zijn. Vrijwel alle 
meerpitterbesturen zeggen dat ze over het algemeen gesproken alle scholen op min 
of meer op dezelfde wijze aansturen; het gaat om 97% van de besturen die geen 
eenpitter zijn. Slechts zeven besturen, ongeveer 2%, zeggen dat ze juist in het alge-
meen elke school verschillend aansturen en vier besturen zeggen dat zo niet in zijn 
algemeenheid te kunnen stellen. Er is echter globaal naar de mate van differentieel 
sturen gevraagd. Het is denkbaar dat een specifieker aansturingbeleid op een andere 
manier zichtbaar wordt, bijvoorbeeld in de wijze waarop besturen de middelen ver-
delen over hun scholen.

Lumpsum en het financieel beleid van de schoolbesturen
Lumpsumfinanciering heeft voor schoolbesturen de mogelijkheden vergroot om een 
eigen beleid te voeren op bijvoorbeeld het terrein van personeelsbeleid en schoolbe-
geleiding. Nu besturen meer vrijheid hebben bij de besteding van hun middelen, is 
het denkbaar dat zij een specifieker beleid gaan voeren en de middelen vooral daar 
inzetten waar deze het hardst nodig zijn. Tabel 3.7 laat zien dat de helft van de bestu-
ren in het voortgezet onderwijs – waar lumpsumfinanciering al veel langer ingezet 
wordt dan in het primair onderwijs – een ander beleid is gaan voeren. Bij een derde 
van de besturen in het voortgezet onderwijs is echter alles bij het oude gebleven. In 
het primair onderwijs zijn vooralsnog minder besturen overgestapt op een ander 
financieringsbeleid, maar hier zegt slechts 18% dat alles bij het oude zal blijven. Het 
primair onderwijs heeft kortom meer tijd nodig, maar uiteindelijk zal ook daar de 
lumpsum bij de meeste besturen tot veranderingen leiden.

Tabel 3.7
Veranderingen in beleid op school/scholen door lumpsumfinanciering, het primair en het 
voortgezet onderwijs, 2007 (in procenten)

primair onderwijs (n = 338)a voortgezet onderwijs (n = 182)a

nee, lumpsum leidt niet tot ander beleid 18
nee, lumpsum heeft niet tot ander beleid 
geleid 34

voorlopig nog geen verandering 44 voorlopig nog geen verandering 15

ja, lumpsum betekent een ander beleid 38 ja, lumpsum betekende een ander beleid 51

a Het totale aantal besturen is meer dan 500, doordat 20 besturen bij zowel het primair als het voortgezet onderwijs hebben 
geantwoord.

Bron: SCP (SBN’07)
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Lumpsumfinanciering leidt er ook toe dat schoolbesturen hun financiële reserves 
gaan aanvullen of opbouwen. Besturen moeten dan ook een buffer aanleggen, nu 
ze zelf verantwoordelijk zijn voor het opvangen van financiële risico’s, bijvoorbeeld 
als gevolg van een daling van het aantal leerlingen of van het totale leerlinggewicht 
van de school. Een strikte norm van wat een verantwoorde financiële reserve is in 
het primair en voortgezet onderwijs, ontbreekt vooralsnog; hooguit is er sprake van 
marges.3

Dit onderzoek laat zien dat in totaal ongeveer een derde van alle besturen, het 
meest in het primair onderwijs, de reserves is gaan aanvullen (figuur 3.10). Besturen 
met scholen in beide sectoren hebben dit in primair en voortgezet onderwijs in vrij-
wel dezelfde mate gedaan (niet apart uitgesplitst in de figuur). Daarnaast is eveneens 
ongeveer een derde van de besturen een ander personeelsbeleid gaan voeren; dat 
betreft vaker besturen in het voortgezet onderwijs dan in het primair onderwijs. 
Lumpsumfinanciering heeft vooralsnog veel minder geleid tot een aanpassing in het 
onderwijsinnovatiebeleid van besturen; waarschijnlijk betekent dit dat er dus niet 
méér wordt geïnnoveerd dan voorheen.

Figuur 3.10
Aard van veranderingen in het beleid van schoolbesturen door lumpsumfinanciering, naar sector, 
2007 (in procenten)

Figuur 3.10
Titel

Bron: SCP (SBN’07)
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Dat een deel van de besturen door lumpsumfinanciering een ander beleid is gaan 
voeren, betekent nog niet dat besturen hierdoor hun scholen ook meer gericht zijn 
gaan aansturen. Onderzoek van Vrieze et al. (2007) naar outputsturing in het basis-
onderwijs liet zien dat besturen blij waren met de lumpsumfinanciering, maar liever 
geen herverdeling betrachtten, bijvoorbeeld op grond van prestaties. Prestatieprik-
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kels werden onwenselijk of zelfs contraproductief geacht: men bleek veel waarde te 
hechten aan solidariteit tussen de scholen van een bestuur (Vrieze et al. 2007).

Dit onderzoek laat zien dat het principe van de verdelende rechtvaardigheid, 
waarbij alle scholen volgens de bekostigingsnorm worden gefinancierd, door 40% 
van de besturen wordt toegepast. Andere besturen lijken hun scholen gerichter aan 
te sturen. Zo geeft een op de drie besturen in het primair onderwijs een school meer 
geld als de school met zware problematiek te maken heeft en geeft eveneens een op 
de drie besturen in het voortgezet onderwijs hun school meer geld voor onderwijsin-
novatie (tabel 3.8).

Tabel 3.8
Verdeling van (lumpsum) financiële middelen over de verschillende scholen of vestigingen, naar 
sector, 2007 (in procenten)

primair 
onderwijs

voortgezet 
onderwijs

primair en voort-
gezet onderwijs totaal

verdelende rechtvaardigheid (alle scholen 
volgens bekostigingsnormen) 42 29 41 40

deels volgens bekostigingsnormen en extra 
geld naar zwaarte problematiek 31 27 28 30

deels volgens bekostigingsnormen en extra 
geld bij innovatie 19 31 17 21

anders 8 13 14 9

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen

Iets meer dan de helft van de schoolbesturen laat de besteding van middelen over aan 
de scholen (52%); de rest van de besturen (48%) daarentegen oormerkt als bestuur 
de middelen. 80% van de besturen die meer dan één school aansturen zeggen in hun 
beleid geen onderscheid te maken ten aanzien van de verschillende scholen; 20% van 
de besturen stuurt de scholen of vestigingen juist wel verschillend aan (tabel 3.9).
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Tabel 3.9
Oormerking van middelen en differentieel aansturen scholen, 2007 (in procenten)

primair 
onderwijs

voortgezet 
onderwijs

primair en voort-
gezet onderwijs totaal 

middelen hoofdzakelijk geoormerkt door het 
bestuur 52 30 35 48

middelen hoofdzakelijk vrij te besteden door 
de school 48 70 65 52

wij maken geen onderscheid tussen scholen 
in ons beleid 83 63 78 80

wij voeren een differentieel beleid en dat 
verschilt dus per school 17 37 22 20

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen

Bijlage B3.3 biedt een uitgebreider overzicht van de verschillen tussen besturen in de 
mate waarin ze (zelf actief) informatie inwinnen over hun school en de wijze waarop 
zij hun school aansturen.

Eén verschil tussen besturen willen we hier nog noemen en dat is het verschil in 
samenstelling van het bestuur en de wijze waarop het bestuur stuurt. Besturen met 
veel leden die zelf uit het onderwijs komen, nemen vaker zelf het initiatief dan bestu-
ren waar dat niet het geval is; de besturen winnen vaker ook zelf actief informatie 
in over hun school en voeren doorgaans een specifieker beleid, door onderscheid te 
maken tussen de scholen of vestigingen in hun beheer. Een mogelijke verklaring is 
dat deze bestuursleden, door hun kennis van het onderwijs, wellicht ook meer ideeën 
hebben over de kant die de school of het onderwijs op zou moeten gaan.

3.7 Verschillen in sturingswijzen verklaard

In het voorgaande zijn de verschillen tussen besturen steeds beschreven naar de 
samenhang tussen twee kenmerken. Tabel 3.10 laat zien dat veel sturingskenmerken 
met elkaar samenhangen. Zo hangt de mate waarin besturen beslissingen nemen 
samen met de mate waarin ze zelf ook uitvoering geven aan de besluiten. Tevens 
hangt dit samen met de mate waarin het bestuur initiatiefrijk stuurt. Dit laatste 
kenmerk hangt vervolgens weer sterk samen met het zelf veel informatie inwinnen 
en ook echt inhoudelijk sturen.
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Tabel 3.10
Samenhang tussen verschillende kenmerken van bestuursstijlen, 2007 (in Pearson 
correlatiecoëfficiënten)

mate  
van beslis-
singen 
nemen

mate  
van  
uitvoering 
geven

mate  
van  
initiatief-
rijk sturen

niet of  
wel  
inhoudelijk 
sturen

mate  
van geïn- 
formeerd  
zijn

mate van  
zelf  
informatie 
inwinnen

mate van uitvoering geven 0,30**

mate van initiatiefrijk sturen 0,31** 0,42**

niet of wel inhoudelijk sturen 0,13** 0,23** 0,35**

mate van geïnformeerd zijn 0,12*  n.s. 0,14** 0,09*

mate van zelf informatie inwinnen 0,14** 0,19** 0,36** 0,22** 0,15**

mate van differentieel sturen  n.s. n.s. 0,13** 0,09* 0,17**  n.s.

* significant op 0,05-niveau, ** significant op 0,01-niveau, n.s. = niet significant.

Bron: SCP (SBN’07)

In deze paragraaf beschrijven we analyses die naar een verklaring zoeken voor het 
gevonden verschil in sturingswijze, door meerdere achtergrondkenmerken tegelijk 
te onderzoeken. De verschillende sturingswijzen worden op twee aspecten van de 
bestuursstijl onderzocht: de mate waarin besturen initiatiefrijk sturen en de mate 
waarin ze differentieel sturen. Deze twee sturingskenmerken worden als belangrijke 
indicatoren opgevat voor de mate waarin besturen een actieve, gericht aansturende 
rol vervullen en zijn ook van betekenis voor de vraag naar de rol van het bestuur in de 
bredere maatschappelijke opdracht van de school.

Verschillen in initiatiefrijk sturen
Het kenmerk ‘de mate van initiatiefrijk sturen’ is een samengesteld kenmerk. 
Daarbij is het al dan niet initiatief nemen door het schoolbestuur op een of meer 
van de onderstaande terreinen maatgevend (tabel 3.11). Naarmate dat initiatief meer 
deelterreinen betreft, valt de score hoger uit. De term ‘initiatiefrijk’ is wellicht wat 
verhullend; er wordt mee bedoeld: het bestuur als initiatiefnemer in relatie tot de 
initiatieven die de directie ontplooit. In tabel 3.11 staat vermeld hoeveel procent van 
de besturen zegt het initiatief te nemen op genoemd terrein.
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Tabel 3.11
Samengesteld kenmerk ‘mate van initiatiefrijk sturen’ op basis van initiatief op 7 genoemde 
terreinen,a 2007 (in procenten)

(n = 493)

fusies en vestigingsbeleid 63

financieel beleid 44

missie, visie, imago enz. 41

samenwerking met andere partijen 40

personeelsbeleid 24

maatschappelijke opdracht van de school (bv. naschoolse opvang, bestrijden van 
overgewicht bij leerlingen) 17

kwaliteit onderwijs 10

a De schaal loopt van 0 tot 7.

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

Voorafgaand aan de hier gepresenteerde analyses zijn verschillende achtergrond-
kenmerken van de schoolbesturen met behulp van een multidimensionele schalings-
techniek samengevat in een figuur, om zo een eerste indruk te krijgen van de relatie 
tussen de verschillende kenmerken.4 De figuur gaf wel de relaties tussen verschil-
lende kenmerken aan, maar echt markant van elkaar gescheiden groepen waren er 
niet (bijlage B3.4).

Er zijn drie analyses uitgevoerd: een voor het primair onderwijs, een voor het voort-
gezet onderwijs en een voor alle besturen tezamen. In deze laatste categorie zijn ook 
de besturen opgenomen die scholen in beide sectoren hebben; in de analyses per 
sector zijn deze buiten beschouwing gelaten. Er is steeds hetzelfde model met alge-
mene achtergrondkenmerken5 en organisatorische kenmerken getoetst.6

Naast schaal (hier uitgedrukt in het aantal vestigingen dat een bestuur beheert), 
denominatie, stedelijkheidsgraad en sector, is ook gekeken naar of het bestuur te 
maken heeft met een of meer serieuze kwesties als:
−	 slechte prestaties van de school (laag rendement, slechte eindexamenscores, veel 

doublures);
−	 dreigende opheffing van een school of vestiging;
−	 grote financiële problemen;
−	 vervelende incidenten of conflicten (op school, bij docenten, met leerlingen of met 

hun ouders).

De veronderstelling is dat zulke kwesties van invloed zijn op de bestuursstijl en het 
bestuur dwingen tot handelen en initiatieven nemen.

Bij de nominale kenmerken wordt steeds een (willekeurige) categorie als referen-
tiecategorie gehanteerd. Voor denominatie is bijvoorbeeld het openbaar onderwijs 
de referentiecategorie; de gepresenteerde denominatiecoëfficiënten duiden dus het 
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verschil aan ten opzichte van het openbaar onderwijs. Tabel 3.12 vat de analyses 
samen; de significante effecten zijn daarin gemarkeerd. Omdat het in totaal om 
kleine aantallen besturen gaat, is ook gekeken naar marginale effecten (< 0,10); deze 
zijn in de tabel gemarkeerd met een tilde (~).

Bekijken we de effecten voor alle besturen tezamen, dan blijken de besturen in 
het voortgezet onderwijs minder vaak zelf het initiatief te nemen; tenzij er sprake is 
van een ernstig probleem, dan doen ze dat juist weer wel. Bij besturen in het primair 
onderwijs is dat geen reden om initiatiefrijk te sturen, het effect is althans niet sig-
nificant. Geen van de andere algemene kenmerken verklaart evenwel het verschil in 
initiatiefrijk sturen. Een deel van de verklaring moet gezocht worden in de specifieke 
organisatiekenmerken van een bestuur. Hoewel het om zeer uiteenlopende typen 
van besturen gaat, nemen zowel de klassieke besturen in het primair onderwijs als 
de besturen in het voortgezet onderwijs met het raad-van-toezichtmodel vaker zelf 
het initiatief. Besturen met een raad-van-beheermodel in het primair onderwijs 
doen dat juist veel minder. Het is echter logisch dat zij minder initiatiefrijk sturen, 
aangezien deze besturen voor verschillende taken juist vaak hun directie hebben 
gemandateerd. In het voortgezet onderwijs sturen de besturen met betaalde leden 
vaker initiatiefrijk dan de vrijwilligersbesturen. In het algemeen geldt dat besturen 
met veel leden met een onderwijsachtergrond ook vaker zelf het initiatief nemen (vgl. 
Claassen et al. 2008). Daarnaast sturen met name in het primair onderwijs besturen 
die zelf actief informatie inwinnen ook vaker initiatiefrijk.

Tabel 3.12
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op de mate van initiatiefrijk 
sturen, 2007 (in ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties) 

primair 
onderwijs  
(n = 300) 

voortgezet 
onderwijs
(n = 151) 

alle  
besturen
(n = 474)

(constante) 1,72* 1,02 1,59**

  

primair onderwijs (ref.cat.) - -   

voortgezet onderwijs - - -0,81***

primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs - - -0,20

1 vestiging (ref.cat.)   

2 vestigingen -0,31 -0,65~ -0,39

3-4 vestigingen -0,76~ -0,18 -0,50~

5-9 vestigingen 0,40 -0,19 0,19

≥ 10 vestigingen 0,00 0,24 -0,15

openbaar (ref.cat.)       

rooms-katholiek -0,22 0,16 -0,01
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Tabel 3.12 (vervolg)

primair 
onderwijs  
(n = 300) 

voortgezet 
onderwijs
(n = 151) 

alle  
besturen
(n = 474)

protestants-christelijk -0,29 0,38 0,12

algemeen bijzonder -0,62 0,50 -0,03

overige denominaties 0,33 0,08 0,45

overige gemeenten (ref.cat.)      

G4-gemeente 0,95~ 0,30 0,68*

G31-gemeente -0,19 -0,24 -0,28

wel of niet ernstige kwesties er speelt één of meer 
serieuze kwesties 0,18 0,90** 0,38~

klassiek model (ref.cat.)       

raad van beheer (hoofd-
lijnen en mandatering) -0,93** -0,48 -0,80***

raad van beheer 
(onderscheid ab/db) -0,62 -0,71 -0,80~

raad van toezicht -0,42 1,49* 0,33

anders -0,71 -0,47 -0,71*

alle bestuursleden betaald (ref.cat.)       

vrijwilligersbestuur 
(geen vergoeding) -0,04 -1,02~ -0,48

vrijwilligersbestuur 
(wel vergoeding) -0,59 -1,34* -0,90*

geen bestuursleden uit het 
onderwijs (ref.cat.)       

helft bestuursleden uit het 
onderwijs 0,74 0,72 0,71*

meerderheid of alle 
bestuursleden uit het 
onderwijs 0,54 0,65 0,81*

samenstelling bestuur op 
basis van vertegenwoordiging (ref.cat.)      

inhoudelijke deskundigheid -0,26 0,29 -0,01

algemene deskundigheid -0,43 0,29 -0,29

anders, een mix 0,02 0,09 0,14

frequentie en aantal 
informatiebronnen 0,04 0,03 0,05*

mate van het zelf actief 
informatie inwinnen 0,45*** 0,23~ 0,38***

R2 en model significantie 0,24*** 0,69*** 0,36***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Bron: SCP (SBN’07)
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Verschillen in differentieel sturen
Eerdere bivariate analyses lieten zien dat er verschil is tussen besturen in het onder-
scheid dat ze maken bij de aansturing van de verschillende scholen of vestigingen 
in hun beheer. Deze paragraaf onderzoekt tegelijkertijd meerdere kenmerken die 
de verschillen in differentieel sturen kunnen verklaren. Het kenmerk ‘de mate van 
differentieel sturen’ is samengesteld op basis van de vragen en antwoorden die zijn 
weergegeven in tabel 3.13.

Tabel 3.13
Samengesteld kenmerk ‘mate van differentieel sturen’, 2007a (in aantallen en procenten)

vraag antwoord aantallen %

Stuurt u als bestuur al uw scholen op 
dezelfde manier aan? 

Over het algemeen geldt dat verschillende 
scholen ook verschillend worden 
aangestuurd. 7 2

Hoe worden de financiële middelen 
verdeeld over de verschillende scholen? 

Deels volgens bekostigingsnormen en 
extra geld naar zwaarte problematiek. 103 36

Deels volgens bekostigingsnormen en 
extra geld bij innovatie. 77 24

Voert u als bestuur van meerdere scholen 
generiek beleid, dus voor alle scholen 
hetzelfde beleid?

Nee, wij voeren een differentieel beleid en 
het verschilt dus per school. 62 20

Mogen uw scholen verschillen van profiel?
Onze scholen moeten van elkaar 
verschillen. 57 18

a De schaal loopt van 0 tot 4.

Bron: SCP (SBN’07) gewogen percentages

Het lijkt wellicht dat differentieel sturen uitsluitend bij meerpitterbesturen voor-
komt, maar ook eenpitters kunnen differentieel sturen als hun school meer dan 
één vestiging heeft en er voor elke vestiging een apart aanstuurbeleid geldt. In het 
primair onderwijs hebben echter vrijwel alle eenpitterbesturen slechts één vestiging 
(93%); 6% heeft twee of drie vestigingen, 0,5% heeft vier tot zes vestigingen en er 
zijn een paar besturen die als eenpitter meer dan 13 vestigingen besturen. In het 
voortgezet onderwijs ligt dat anders. Daar heeft 54% van de eenpitters één vestiging; 
30% heeft er twee of drie, 16% heeft er vier tot zes en een paar besturen hebben zeven 
vestigingen of meer te besturen.

Tabel 3.14 vat de multivariate analyses samen. Ook nu zijn de analyses apart voor 
het primair en voortgezet onderwijs uitgevoerd, alsook voor alle besturen tezamen. 
Weinig verrassend is dat het differentieel aansturen een kwestie van schaal is. Dit 
effect is het sterkst in het voortgezet onderwijs. Verwacht mag worden dat er in 
de volgende situaties voor de besturen aanleiding is om de school of vestiging in 
kwestie apart onder de loep te nemen: als er sprake is van slechte prestaties van de 
school of vestiging, de school met opheffing bedreigd wordt, de school of vestiging 
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in grote financiële problemen verkeert, of als er een conflict speelt. In het primair 
onderwijs is dit effect inderdaad aanwezig, maar niet in het voortgezet onderwijs. 
In het primair onderwijs zijn het de besturen met een raad-van-toezichtmodel (vaak 
immers grote besturen) die vaker de vestigingen of scholen in hun beheer verschil-
lend aansturen. Eén organisatie-effect is wat lastig te interpreteren: het lijkt erop dat 
in het primair onderwijs de vrijwilligersbesturen waarvan de leden een financiële 
vergoeding krijgen, hun scholen gerichter aansturen dan andere besturen.

Tabel 3.14
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op de mate van differentieel 
sturen, 2007 (in ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties)

primair 
onderwijs 
(n = 300) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 151) 

alle besturen 
(n = 474)

(constante) -0,38 -0,24 -0,53*

  

primair onderwijs (ref.cat.) - -   

voortgezet onderwijs - - 0,18*

primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs - - 0,16

1 vestiging (ref.cat.)   

2 vestigingen 0,31* 0,60** 0,39**

3-4 vestigingen 0,49** 0,86*** 0,66***

5-9 vestigingen 0,61*** 1,32*** 0,89***

≥ 10 vestigingen 0,99*** 1,34*** 1,13***

openbaar (ref.cat.)       

rooms-katholiek -0,06 0,08 0,00

protestants-christelijk -0,21 0,22 -0,03

algemeen bijzonder -0,24 0,26 0,01

overige denominatie -0,19 0,36 0,09

overige gemeenten (ref.cat.)       

G4-gemeente -0,03 -0,01 -0,04

G31-gemeente 0,20 -0,18 0,10

wel of niet ernstige 
kwesties

er speelt één of meer serieuze 
kwesties 0,27* -0,18 0,14

klassiek model (ref.cat.)       

raad van beheer (hoofdlijnen 
en mandatering) -0,01 -0,19 0,00

raad van beheer (onderscheid 
ab/db) 0,18 0,02 0,14

raad van toezicht 0,51** 0,05 0,39*
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Tabel 3.14 (vervolg)

primair 
onderwijs 
(n = 300) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 151) 

alle
besturen 
(n = 474)

anders 0,00 -0,38 -0,08

alle bestuursleden betaald (ref.cat.)      

vrijwilligersbestuur 
(geen vergoeding) 0,35~ -0,13 0,18

vrijwilligersbestuur 
(wel vergoeding) 0,49* 0,16 0,35*

geen bestuursleden uit het 
onderwijs (ref.cat.)      

helft bestuursleden uit het 
onderwijs -0,14 0,12 -0,04

meerderheid of alle 
bestuursleden uit het onderwijs 0,12 -0,15 0,06

samenstelling bestuur op 
basis van vertegenwoordiging

(ref.cat.)    

inhoudelijke deskundigheid 0,06 -0,03 0,06

algemene deskundigheid 0,09 0,02 0,10

anders, een mix 0,12 0,15 0,20~

frequentie en aantal 
informatiebronnen 0,02 0,02 0,01

mate van het zelf actief 
informatie inwinnen -0,02 0,05 0,02

R2 en model significantie 0,42*** 0,45*** 0,39***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0, 001.

Bron: SCP (SBN’07)

In bovenstaande analyses is geen selectie vooraf toegepast op het aantal vestigingen 
dat besturen in hun beheer hebben. Indien vooraf geselecteerd wordt op besturen 
die meer dan één vestiging besturen, dan zijn de analyseresultaten min of meer 
vergelijkbaar met de vorige. De analyses laten zien dat differentieel sturen vooral een 
kwestie van schaal is. Het gaat echter niet alleen om het verschil tussen eenpitters en 
de overige besturen; ook besturen met slechts een paar vestigingen in het beheer zijn 
minder geneigd hun vestigingen of scholen verschillend aan te sturen dan besturen 
die een fors aantal scholen en vestigingen beheren.

3.8 Schoolbestuurlijke organisatie in verandering, conclusies

In dit onderzoek is getracht een zo helder mogelijk beeld te krijgen van de ver-
schillende schoolbestuurlijke organisaties in het primair en voortgezet onderwijs. 



79Bestuurlijke organisatie, rol en taakopvatting van schoolbesturen

Daartoe zijn besturen gevraagd naar zowel het formele organisatiemodel, als 
de sturingsfilosofie. Ook is gevraagd naar de feitelijke taakverdeling tussen het 
bestuur en het management. Gecombineerd met gegevens over voltijdse of deel-
tijdse besturen en vrijwilligers of betaalde leden, is het goed mogelijk om bepaalde 
patronen van bestuur te beschrijven. Maar dit hoofdstuk laat ook de grote variatie 
zien tussen besturen. Zelfs tussen besturen met formeel hetzelfde bestuursmodel is 
er soms verschil in de wijze waarop ze hun rol opvatten en in de taken die ze verrich-
ten. Daarnaast wordt duidelijk dat er in de schoolbestuurlijke organisatie van alles 
gaande is. Een deel van de besturen is aan het fuseren of heeft de fusie nog maar net 
achter de rug, er wordt van rechtsvorm veranderd – in het openbaar onderwijs door 
de verzelfstandiging van het bestuur – of er wordt een andere bestuurlijke reorgani-
satie doorgevoerd.

Door schaalvergroting, deregulering en decentralisatie van verantwoordelijkhe-
den zijn de taken van schoolbesturen ingrijpend gewijzigd, en ook zijn daardoor de 
eisen die aan besturen worden gesteld veranderd. Op verschillende terreinen ervaren 
de schoolbesturen een meer dan gemiddelde belasting. Vooral de huisvestingspro-
blematiek en het invulling geven aan het kwaliteitsbeleid houdt hen bezig. In het 
primair onderwijs komt daar de lumpsumfinanciering bij. Daarnaast ervaart een 
op de vier besturen een druk om hun school aan allerlei maatschappelijke taken en 
activiteiten te laten voldoen.

Een achterliggende vraag in het onderzoek is of alle bestuursvormen nog even 
geschikt zijn om de schoolbestuurlijke taken te verrichten. Die vraag kan niet vol-
ledig beantwoord worden. Het lijkt er evenwel op dat veel schoolbesturen denken dat 
hun organisatievorm niet langer toereikend is, aangezien een derde van de besturen 
de noodzaak voelt van professionalisering, niet alleen van de directie, maar ook van 
het bestuur zelf.

Veel besturen hebben nog een klassiek organisatiemodel (26%); vooral onder 
eenpitters, en met name die in het primair onderwijs, komt dit model voor. Wordt 
gekeken naar de taakverdeling tussen bestuur en directie, dan valt de terughoudende 
rol van het bestuur op. Het laat de school doen waar ze goed in is. Schoolbesturen 
zijn vooral zelf actief als het gaat om fusies of het vestigingsbeleid; op veel andere 
terreinen laten ze echter veel over aan het initiatief van de directie en nemen ze 
uiteindelijk slechts de beslissing. In die beslissingen laten ze zich vooral leiden door 
hun voornaamste informatiebron: de directie of, indien aanwezig, het bovenschools 
management. Leraren, ouders en leerlingen worden veel minder vaak gezien als een 
bron van informatie, en indien dat wel zo is, gaat het vaak om klachten of (negatieve) 
signalen. De besturen die voltijds hun taak verrichten, lijken doorgaans beter geïn-
formeerd. Ze maken vaker gebruik van bronnen en gebruiken ook meer bronnen om 
aan informatie over hun school te komen. Ook luisteren ze naar andere partijen in 
de school. Veel informatie-inwinning verloopt echter passief, men wordt als bestuur 
geïnformeerd. Toch gaan besturen ook zelf wel actief achter de informatie aan, maar 
een op de vijf – met name de vrijwilligersbesturen – doet dat nooit.
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Ongeacht het formele bestuursmodel zeggen de besturen op hoofdlijnen te sturen en 
achteraf te controleren. Vooral bij besturen met een raad-van-toezichtmodel wordt 
een andere sturingsfilosofie aangetroffen; daar wordt meer inhoudelijk of beleidsrijk 
gestuurd. Deze besturen zijn bijvoorbeeld ook geneigd het voortouw te nemen bij 
innovatie en dit innovatieproces actief te begeleiden op de school.

Welke besturen sturen nu, in relatie tot de activiteiten die de directie ontplooit, 
het meest initiatiefrijk en komen zelf in actie op uiteenlopende terreinen? Een 
multivariate analyse liet zien dat dit vooral in het primair onderwijs voorkomt, vaak 
onder besturen met een klassiek model. Besturen in het voortgezet onderwijs lijken 
terughoudender, tenzij er sprake is van een serieus probleem; dan nemen ze duidelijk 
het initiatief. Betaalde besturen en besturen die deels of geheel bestaan uit leden die 
zelf werkzaam waren in het onderwijs, zijn initiatiefrijkere besturen.

Een van de veronderstellingen bij de autonomieverruiming van school en bestuur is 
dat besturen hun school of scholen daardoor gerichter zullen gaan aansturen – de 
lumpsumfinanciering is daarvoor een middel – en dat er meer ruimte komt voor 
innovatie. Of die ruimte ook zo wordt ervaren door de schoolbesturen, is niet goed te 
zeggen. In ieder geval lijkt er vooralsnog ruimte onbenut te blijven. Dat kan uiteraard 
een kwestie van tijd zijn. De lumpsumfinanciering is in het primair onderwijs slechts 
kort geleden ingevoerd en veel besturen verkeren in onstuimig vaarwater door fusies 
of anderszins. Toch blijkt uit deze peiling dat de helft van de besturen in het voortge-
zet onderwijs (waar al veel langer lumpsumfinanciering bestaat) ondanks de nieuwe 
financiering geen ander beleid is gaan voeren en dat het innovatiebeleid van de 
meeste besturen niet is aangepast. Dat kan uiteraard zijn omdat men geen behoefte 
heeft aan innovaties of omdat er al veel geïnnoveerd wordt. In de financieringswijze 
komt dit niet (volledig) tot uitdrukking. Een derde van de besturen in het voortge-
zet onderwijs geeft wel expliciet aan hun scholen extra te financieren bij innovatie, 
maar de overige besturen doen dat dus niet. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk dat 
scholen hun innovaties uit de reguliere middelen bekostigen of dat sommige scholen 
kunnen beschikken over andere middelen/bronnen.

Betekent dit dan dat ondanks de ruimere mogelijkheden de besturen doorgaan op 
de oude voet, door de bekostigingsnorm te blijven hanteren en alle scholen min of 
meer hetzelfde aan te sturen? Dat is inderdaad ten dele het geval: ongeveer de helft 
van de besturen verstrekt extra middelen aan scholen die kampen met zware proble-
matiek of die bezig zijn te innoveren. Een gerichte aansturing van elke vestiging in 
algemene en niet slechts financiële zin, vindt vooral plaats in het voortgezet onder-
wijs, vooral onder de grote besturen en besturen met een raad-van-toezichtmodel.
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Noten

1 Het gaat dan om het bepalen van doelen in termen van te realiseren onderwijskwaliteit, 
om systematische kwaliteitsbepaling, om het feitelijk realiseren van de kwaliteit en de 
verbetering ervan, om kwaliteitsbewaking en -borging en ten slotte om publieke verant-
woording over de kwaliteit (Inspectie 2004).

2 In een column spreekt Klifman zich overigens expliciet uit over de vraag wie eigenaar is 
van de school: ‘niemand minder dan degene die in juridische zin eindverantwoordelijk-
heid draagt: het bevoegd gezag, het bestuur van de rechtspersoon’ (Klifman 2007).

3 Recentelijk stelde de Algemene onderwijsbond (Aob) dat het primair onderwijs over te 
veel financiële reserves beschikt; negen van de tien besturen zouden een te riante vermo-
genspositie hebben (Van de Meent 2008).

4 Als er sprake is van groepen kenmerken die vaak in combinatie voorkomen, zijn deze 
kenmerken wellicht niet onafhankelijk van elkaar en zou er in de analyses sprake zijn 
van zogenoemde multicollineariteit onder de onafhankelijke variabelen. Bij controle op 
multicollineariteit in de analyse bleek dit echter niet het geval. Hiermee is de opname van 
deze kenmerken in de analyses gelegitimeerd.

5 Bij de analyses voor het voortgezet onderwijs is gecontroleerd of er verschil is tussen 
besturen naar onderwijstype (algemeen vormend of beroepsonderwijs). Die verschillen 
bleken echter niet significant. Voor een betere vergelijking tussen de sectoren primair en 
voortgezet onderwijs is het kenmerk daarom uit de analyses en tabellen gelaten.

6 Ook zijn hiërarchische modellen onderzocht, waarbij eerst in een model alleen de alge-
mene achtergrondkenmerken zijn opgenomen en in een tweede model de organisatie-
kenmerken zijn toegevoegd. Deze leverden echter weinig meer informatie op.
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4 Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs

4.1 Meer autonomie voor de school

Het nieuwe bestuurlijke arrangement voor het funderend onderwijs wordt geken-
merkt door een andere verhouding tussen de onderwijsinstellingen en de overheid. 
Scholen en hun bestuur krijgen meer autonomie, ze krijgen meer taken toebedeeld 
en hebben mede door lumpsumfinanciering meer mogelijkheden om keuzes te 
maken. Ze kunnen geld inzetten waar zij dat zelf nodig vinden; er kan zo meer maat-
werk plaatsvinden. De overheid zal zich juist meer terughoudend opstellen. Deze 
autonomieverruiming gaat gepaard met een andere verantwoordingsstructuur; naast 
verantwoording aan de inspectie van het onderwijs zullen instellingen zich ook 
publiek moeten verantwoorden. Scholen worden geacht de partijen die een belang 
hebben bij de school en het onderwijs te betrekken in een discussie over de kwaliteit 
en gemaakte keuzes van de school. Tevens moet er in de instelling sprake zijn van 
intern toezicht, en deze taak moet gescheiden zijn van de bestuurstaak. Dit is een 
kwestie van goed bestuur.1 Het opstellen en toepassen van een gedragscode voor 
goed bestuur past daar eveneens bij. Mede naar aanleiding van enkele frauduleuze 
zaken in het hoger onderwijs werd een discussie over goed bestuur en toezicht ook 
actueel en noodzakelijk voor het onderwijs. Aanvankelijk werd de discussie aange-
duid met educational governance. Omdat het governance-begrip, afhankelijk van de con-
text, een verschillende connotatie heeft, hanteren wij liever de term ‘goed bestuur’. 
Ook raakt die term steeds meer ingeburgerd. Invoering van lumpsumfinanciering 
was aanleiding voor de onderwijssectoren om een gedragscode voor goed bestuur op 
te stellen. Deze codes zijn afgeleid van een gedragscode voor deugdelijk bestuur en 
toezicht van beursgenoteerde ondernemingen (beter bekend als de code-Tabaksblat, 
naar de naam van de voorzitter van de laatste commissie). Zij hebben in het onder-
wijs echter een eigen invulling gekregen (Boers en Van Montfort 2006). Nog in 2008 
wordt in de Kamer een wetsvoorstel over goed onderwijsbestuur besproken.

Dit hoofdstuk start met wat schoolbesturen nu eigenlijk zelf onder goed bestuur 
verstaan en wat volgens hen criteria zijn waaraan dat af te meten valt. Vervolgens 
wordt ingegaan op hoe de besturen denken over hun toenemende autonomie. Is die 
voor de besturen een aanleiding om de organisatiestructuur te herzien of om een 
ander beleid te voeren, bijvoorbeeld een dat meer op de markt gericht is? Is de ruimte 
die de besturen geboden wordt wel toereikend, of willen de besturen meer vrijheid, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de lesurennorm of meer mogelijkheden voor examine-
ring?

Vervolgens komen de opvattingen over de nieuwe verantwoordingsstructuur aan 
bod, en wordt onderzocht of besturen het interne toezicht hebben geregeld en zich 
nu al publiek verantwoorden. Wie worden door de schoolbesturen als een bij de 
school belanghebbende partij gezien en over welke zaken (missie, doelen, resultaten) 
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willen de besturen verantwoording afleggen? Het hoofdstuk laat zien hoe schoolbe-
sturen het nieuwe bestuurlijke arrangement waarderen en welke risico’s of knelpun-
ten zich daarbij volgens de besturen kunnen voordoen.

4.2 Goed bestuur

Er is veel gepubliceerd over good governance of goed bestuur in de private sfeer, en de 
laatste jaren ook steeds meer in de (semi)publieke sfeer. Een van de eerste publicaties 
over goed bestuur in de publieke sector was het rapport Health care governance van de 
commissie-Meurs (1999), waarin dertig aanbevelingen werden gedaan voor goed 
bestuur en toezicht in de zorg. Veel besturen en toezichthouders bleken te worstelen 
met de vraag hoe ze zich tot elkaar verhielden en het rapport voorzag duidelijk in 
een behoefte. Inmiddels zijn er codes voor goed bestuur ontwikkeld voor de zorg-
sector, woningcorporaties, de publieke omroep en diverse sectoren in het onderwijs 
(Boers en Van Montfort 2006). Er zijn verschillende definities van wat goed bestuur 
is of zou moeten inhouden. De Vijlder acht het volgende een gangbare definitie: het 
waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en 
toezicht houden van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie 
van beleidsdoelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en 
verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden (De Vijlder 2007).

In deze paragraaf staat centraal wat de schoolbesturen onder goed bestuur 
verstaan en met welke kenmerken van besturen de eventuele verschillen in opvat-
ting samenhangen. Criteria als betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en integriteit, 
transparantie, het als school een goede naam hebben en een gezonde financiële 
basis, worden door vrijwel alle besturen (90% of meer) beschouwd als uiting of 
criterium van goed bestuur. Sommige zijn wellicht bijna synoniem met goed bestuur 
en het is veelzeggend als besturen dit géén belangrijk criterium vinden. Criteria die 
te maken hebben met de omvang of schaal van de instelling of met groei, zoals het 
kunnen uitbreiden of de toename van het aantal leerlingen, worden veel minder 
gezien als een criterium van goed bestuur. Dat geldt vooral voor het kunnen uitbrei-
den; slechts 14% van de besturen vindt dat van belang (figuur 4.1).
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Figuur 4.1
Criteria van goed bestuur, naar belang gehecht aan het criterium, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Kijken we specifieker naar de verschillen tussen besturen, dan valt een aantal zaken 
op. Zo blijken meerpitterbesturen met scholen in zowel het primair als het voort-
gezet onderwijs veel waarde te hechten aan het criterium van goede onderwijsresul-
taten, maar hechten eenpitterbesturen in het primair onderwijs hier juist opvallend 
weinig waarde aan. Dat kan zijn omdat de resultaten doorgaans zo gunstig zijn dat 
men deze vanzelfsprekend vindt, maar het kan natuurlijk ook dat eenpitterbesturen 
vinden dat dit resultaat zich aan hun directe invloed onttrekt. Eenpitters vinden het 
belangrijker als de directie en het bestuur op één lijn zitten en als het verloop onder 
docenten en directie gering is. Besturen met een raad-van-toezichtmodel vinden dit 
minder belangrijke criteria, en ook besturen van het openbaar onderwijs hechten er 
minder waarde aan.

Besturen met een school in het algemeen voortgezet onderwijs vinden het stabiel 
weten te houden van de leerlingenpopulatie een belangrijk aspect van goed bestuur. 
Het kunnen uitbreiden met extra scholen of vestigingen is voor de grote meerpitters 
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belangrijk; dat is met name het geval voor besturen van het openbaar onderwijs in de 
grote steden.

Significante verschillen zijn er ook wat betreft het criterium van transparantie. 
Vooral de voltijdbesturen waarvan alle leden betaald worden en die een raad-van-
toezichtmodel hebben, zijn van mening dat dit een belangrijk criterium is voor goed 
bestuur. Het kan natuurlijk zijn dat deze grote professionele besturen het jargon 
eerder herkennen en zelf ook vaak gebruiken. Ook de besturen die vinden dat het 
morele eigenaarschap van de school toebehoort aan de samenleving vinden transpa-
rantie belangrijk.

Het goed implementeren van beleidsmaatregelen van de overheid is voor alle 
bijzondere besturen een belangrijk criterium. Zij lijken daarin gezagsgetrouwer dan 
besturen van een andere signatuur. Zie bijlage B4.1 voor een uitgebreider overzicht 
van de verschillende opvattingen van goed bestuur (te vinden op de website, www.
scp.nl).

Een van de thema’s in het onderzoek betreft de vraag in welke mate besturen zich 
verantwoordelijk voelen voor het vervullen van bredere maatschappelijke opdrachten 
door de school. Hoewel in figuur 4.1 zichtbaar wordt dat andere criteria veel vaker 
door de besturen worden onderschreven, acht toch een meerderheid (55%) van de 
schoolbesturen dit een (heel) belangrijk kenmerk van goed bestuur (figuur 4.1). Met 
name de grote besturen van vmbo-scholen in de vier grote steden vinden dit vaak een 
belangrijk aspect.
Aan deze lijst voegen de schoolbesturen zelf nog de volgende criteria toe:
−	 het trouw blijven aan, dan wel het zichtbaar maken of waarmaken van de visie, 

ambitie of missie van het bestuur;
−	 een goede relatie of samenwerking met de gemeente/grootstedelijke context en 

overige partners;
−	 het bieden van veiligheid aan de leerling of het creëren van een veilige leeromge-

ving;
−	 tevredenheid van ouders, leerlingen en het team;
−	 het behouden van de eigen protestants-christelijke identiteit;
−	 ruimte voor scholen om zich te ontwikkelen;
−	 als organisatie stabiel en slagvaardig zijn, met het oog op de toekomstige veran-

deringen;
−	 het uitbouwen van een eigen pedagogische structuur.

Iets meer dan de helft van de besturen is overigens van mening dat goed bestuur 
vooral een kwestie is van de juiste personen en niet zozeer van een nieuw bestuurlijk 
kader, zo blijkt uit de reactie op een aantal stellingen. Daarmee krijgt de kwaliteit 
van bestuur volgens 46% een min of meer toevallig karakter (tabel 4.1).
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Tabel 4.1
Meningen over goed bestuur, 2007 (in procenten)

(geheel) mee eens (geheel) mee oneens

goed bestuur hangt af van personen en heeft niets te 
maken met nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het 
 onderwijs 56 22

goed bestuur is te zeer afhankelijk van personen die er 
toevallig zitting in hebben 46 26

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

4.3 Wijzigingen in bestuurlijke organisatie

Al eerder werd de verwachting uitgesproken dat uitbreiding van verantwoordelijk-
heden, autonomievergroting (mede door lumpsumfinanciering) of schaalvergroting 
voor een bestuur aanleiding kunnen zijn om de bestuurlijke organisatie te herzien 
en aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De meeste schoolbesturen (65%) 
hebben echter niet het voornemen om de bestuurlijke organisatie van hun instel-
ling binnenkort te herzien; bij 35% van de besturen is dat wel geval. Zij achten het 
noodzakelijk de organisatie te veranderen juist vanwege de nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen in het onderwijs. Naast modernisering van de bestuurlijke organi-
satie worden ook andere redenen genoemd, zoals het kunnen afdekken van perso-
nele risico’s en als bestuur de marktpositie van de school te willen verbeteren. Een 
deel van de besturen heeft onlangs al een bestuurlijke wijziging ondergaan en een 
volgende reorganisatie is dan ook niet aan de orde. Voor veel besturen (ongeveer de 
helft van de besturen die niet van plan zijn de organisatie te wijzigen) is er helemaal 
geen aanleiding toe: ze vinden dat hun organisatie momenteel al goed functioneert 
(tabel 4.2). Met name eenpitterbesturen in het primair onderwijs zijn deze mening 
toegedaan. Toch is hier recentelijk nog lumpsumfinanciering ingevoerd en ook de 
nieuwe bestuurlijke verhoudingen zullen de sector niet omgemoeid laten.

De voorgenomen veranderingen hebben hoofdzakelijk betrekking op professiona-
lisering van het bestuur en op de taak van het interne toezicht, een taak die geschei-
den moet worden van de bestuurlijke taak. Daarnaast verandert de organisatie door 
schaalvergroting of een fusie en zijn besturen bezig met een wijziging van hun 
statuut. Sommige besturen zoeken meer samenwerking met andere besturen. Verder 
verandert in een aantal bestuurlijke organisaties de medezeggenschap van het perso-
neel, de leerlingen of de ouders. De categorie ‘anders’ verwijst met name naar veran-
deringen in het bestuursmodel, bijvoorbeeld naar een raad-van-toezichtmodel; ook 
wordt hier wel de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs genoemd (tabel 4.3).
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Tabel 4.2
Plannen en motieven voor bestuurlijke reorganisatie, 2007 (in aantallen en procenten)

% aantala %

ja, op korte termijn 
bestuurlijke reorganisatie 35 want:

nieuwe bestuurlijke verhoudingen (terugtredende 
overheid en meer autonomie voor de school) dwingen 
daartoe 119 66

modernisering van de bestuurlijke verhoudingen 113 58

afdekken van personele risico’s 46 28

de positie van de school/scholen op de 
onderwijsmarkt versterken 35 17

garanderen onderwijsaanbod 20 10

noodzaak voortbestaan (leerlingenaantallen) 10 7

andere reden 26 14

nee, op korte termijn geen 
bestuurlijke reorganisatie 65 want:

er is geen reden voor, alles verloopt prima 152 51

we hebben pas al een wijziging ondergaan 134 41

andere besognes slokken momenteel de aandacht 
van het bestuur op 23 8

(n = 488) 100

a Er was meer dan een antwoord mogelijk.

Bron: SCP (SBN’07) gewogen percentages

Tabel 4.3
Veranderingen in bestuurlijke reorganisatie, naar sector, 2007 (in procenten)a

primair 
 onderwijs

voortgezet 
onderwijs

primair onderwijs 
en voortgezet 
onderwijs

totaal
(n = 178)

professionalisering van het bestuur 42 48 33 42

op het punt van het interne toezicht 39 55 50 41

schaalvergroting of fusie 36 27 50 35

wijziging/herschrijven statuten 28 36 33 24

vergaande samenwerking/regionaal 
arrangement 20 23 17 21

op het terrein van medezeggenschap 19 21 17 19

(re)allocatie van middelen of personeel 6   4

anders 16 26 17 17

a Er was meer dan een antwoord mogelijk.

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen
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In het algemeen en voor zover men dat nu kan overzien, zegt het merendeel van de 
schoolbesturen toegerust te zijn voor de nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Iets meer 
dan de helft zegt redelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie en 22% zegt dat 
zelfs in hoge mate te zijn. Ongeveer een op de vijf besturen is echter nog niet zo ver. 
Weinig verrassend zijn dat vooral besturen met een klassiek organisatiemodel, veelal 
vrijwilligersbesturen, die hun taken doorgaans in deeltijd verrichten, en vaak bestu-
ren uit kleinere gemeenten. Deze besturen vinden dat ze nog maar weinig voorbereid 
zijn op de nieuwe situatie. Besturen met een raad-van-toezichtmodel zijn daarente-
gen vol vertrouwen. Vooral de voltijds bestuurders in de grotere gemeenten, en dan 
met name in de vier grote steden, die hun taken voltijds in loondienst verrichten, 
zeggen er klaar voor te zijn.

4.4 Schoolbesturen over autonomie

Een kernelement van het nieuwe bestuurlijke arrangement is meer autonomie voor 
de scholen en hun bestuur. De vraag is of alle besturen deze toenemende autonomie 
als iets positiefs ervaren of dat er wellicht besturen zijn die hun twijfels daarover 
hebben. Een op de drie schoolbesturen is zonder bedenkingen enthousiast over de 
toenemende autonomie; ze denken daardoor veel beter in staat te zijn hun ambities 
te realiseren. Daarnaast voorziet 46% van de besturen in het begin weliswaar nog 
aanvangsproblemen, maar zegt dat meer autonomie hun uiteindelijk meer mogelijk-
heden biedt. Niet alle schoolbesturen zijn dus even enthousiast over het feit dat ze 
meer autonomie krijgen. Zo vindt 18% van de besturen dat er te veel onzekerheden 
zijn om daar nu al een positieve uitspraak over te kunnen doen, en enkele besturen 
(1%) vinden zelfs dat de oude situatie beter was. Met name de eenpitterbesturen in 
het primair onderwijs zijn minder enthousiast en zien ook vaker problemen. Bestu-
ren in het voortgezet onderwijs daarentegen zijn ambitieuzer en tonen meer zelfver-
trouwen (figuur 4.2).

Naast de schaal en sector, zijn ook de stedelijkheidsgraad en het organisatiemo-
del van invloed op de reactie. Besturen uit de G31-gemeenten en besturen met een 
raad-van-toezichtmodel zijn het meest enthousiast over de grotere ruimte om hun 
ambities te realiseren. Deze kenmerken hangen overigens vaak samen. Ook de deno-
minatie speelt mee: besturen van het protestants-christelijk onderwijs (dat zijn vaak 
eenpitterbesturen) stellen zich het meest gereserveerd op.
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Figuur 4.2
Waardering toenemende autonomie door besturen, naar sector en schaal, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) 
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Op deelterreinen willen besturen nog meer autonomie
In veel opzichten zijn schoolbesturen tevreden met de mate waarin ze zeggenschap 
hebben over het sturen van hun school en het kunnen regelen van het onderwijs. Op 
sommige terreinen zouden besturen meer autonomie willen. Figuur 4.3 illustreert 
dat als volgt: links van de y-as staat hoe tevreden de besturen zijn, rechts van de y-as 
staat in welke mate de besturen meer autonomie op genoemde terreinen willen. 
Meer autonomie willen de besturen zeker op het gebied van de huisvesting, het 
onderhoud en de exploitatie van de school. Meer dan de helft van de besturen voelt 
zich daarin belemmerd. Wat betreft personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid 
zou iets meer dan de helft van de schoolbesturen eveneens (veel) meer autonomie 
wensen. Ruim een derde van de besturen zou tevens meer vrijheid willen om een 
nieuwe school of vestiging te starten, of de schooltijden en het aantal lesuren aan te 
passen. Ongeveer een op de drie besturen zou tevens meer ruimte willen voor onder-
wijsinnovatie, bestedingsvrijheid van het budget en meer ruimte om bijvoorbeeld 
te kunnen inspelen op specifieke wensen uit de samenleving, zoals kinderopvang, 
opvoedingsondersteuning of huiswerkklassen. Ook zegt een derde van de besturen 
meer vrijheid te willen om bepaalde leerlingen toe te laten op school of om leerlingen 
te verwijderen, en een op de vijf van de besturen zou ten slotte meer invloed willen 
hebben op de wijze van examinering, het tijdstip van het examen en de diplomering 
van hun leerlingen.



90 Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs

Figuur 4.3
Terreinen waarop en mate waarin bestuur autonomie wenst, 2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
 

examinering, vorm en tijdstip van
eindexamen, diplomering e.d.

het toelaten of kunnen verwijderen van leerlingen

starten van nevenvestigingen, stichten nieuwe scholen

bestedingsvrijheid van financiële middelen

mogelijkheden voor onderwijsinnovatie

vrijheid van schooltijden en aantal lesuren
(4-daagse schoolweek, vakantieduur e.d.)

het kunnen inspelen op specifieke vragen
vanuit de samenleving zoals kinderopvang,

opvoedingsondersteuning of huiswerkklassen

personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenbeleid

huisvesting, onderhoud en exploitatie gebouwen

90 70 50 30 10 10 30 50

autonomie is voldoende

meer autonomie is gewenst

veel meer autonomie is gewenst

Van alle hier genoemde terreinen zijn de eenpitters in het primair onderwijs het 
meest bescheiden in hun autonomiewensen. De meerpitters in het voortgezet onder-
wijs willen doorgaans veel meer autonomie, in het bijzonder op het terrein van huis-
vesting, onderhoud en de exploitatie van het schoolgebouw. Een uitzondering daarop 
vormen het kunnen toelaten of verwijderen van leerlingen – wat al tot de wettelijk 
vastgelegde mogelijkheden behoort –, het kunnen inspelen op vragen uit de samen-
leving en bestedingsvrijheid van financiële middelen; hierop scoren de meerpitters 
in het voortgezet onderwijs op of onder het gemiddelde. Wat dit laatste betreft kan 
geconcludeerd worden dat lumpsumfinanciering in het voortgezet onderwijs voor de 
meeste besturen kennelijk voldoende bestedingsvrijheid heeft opgeleverd.

Besturen in het vbo willen meer vrijheid wat betreft examinering, zowel ten 
aanzien van de vorm ervan als het tijdstip en de diplomering. Bovendien willen 
deze besturen meer vrijheid op het gebied van de schooltijden en het aantal lesuren. 
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Dit laatste punt speelt echter nog sterker bij besturen in het avo.
De relatie tussen het organisatiekenmerk van besturen en de mate van autonomie 

die zij wensen, levert nauwelijks een verrassing op. Het zijn de besturen met een 
raad-van-toezichtmodel die de meeste vrijheid willen; ze verschillen daarin duide-
lijk van de overige besturen. Deze besturen zijn professionele besturen, die meer 
armslag willen. Op een paar terreinen is het verschil echter niet significant; die zijn 
het toelaten of verwijderen van leerlingen, het inspelen op vragen uit de samenleving 
en financiële bestedingsvrijheid. Naarmate meer leden in het bestuur zelf werkzaam 
waren in het onderwijs, hebben ze vaker behoefte aan meer autonomie op het terrein 
van examinering, huisvesting, een nieuwe vestiging of school starten en mogelijk-
heden voor onderwijsinnovatie. Zie bijlage B4.2 voor een uitgebreid overzicht van de 
verschillen tussen besturen in autonomiewens.

Sommige besturen zouden dus graag op allerlei gebied meer handelingsruimte 
willen hebben. Er zijn echter ook besturen die een aantal taken liever willen overla-
ten of uitbesteden aan een andere partij.

Figuur 4.4 laat zien dat besturen niet graag de verantwoordelijkheid voor kinder-
opvang op zich willen nemen. Slechts 14% wil die taak wel zelf behouden, maar de 
overige 86% wil de taak uitbesteden. Met betrekking tot de tussenschoolse opvang is 
het beeld meer verdeeld: de helft van de besturen wil daar zelf de verantwoordelijk-
heid voor hebben, de andere helft wil deze taak liever overlaten aan een andere partij. 
Van de overige taken die hier zijn onderscheiden, willen de meeste besturen deze zelf 
in de hand houden; slechts een minderheid zou ze willen uitbesteden of overlaten 
aan een andere partij.

Er is verschil in de mate waarin besturen taken willen uitbesteden dan wel behou-
den. Alleen de verschillen naar organisatiemodel zijn echter significant. De meer 
algemene kenmerken van een bestuur doen er in dit geval niet toe. Een bestuur met 
een klassiek model zou van de 13 hier onderscheiden taken er gemiddeld vier willen 
afstoten of overlaten aan een andere partij, terwijl een bestuur met een raad-van-
toezichtmodel zoveel mogelijk van deze taken zelf wil behouden. Het mag duidelijk 
zijn dat het bij deze laatste categorie zeer ambitieuze bestuurders betreft, die over 
voldoende daadkracht en middelen beschikken om allerlei taken zelf te vervullen. 
Het klassieke bestuur zal eerder tegen zijn grenzen aanlopen.

Veel schoolbesturen denken dat meer autonomie het werken in het onderwijs aan-
trekkelijker maakt; vooral de functie van schoolleider zal hierdoor aantrekkelijker 
worden. Wel is een kwart van de besturen van mening dat meer autonomie voor 
de school feitelijk betekent dat de autonomie van het schoolbestuur groter wordt 
(tabel 4.4).
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Figuur 4.4
Taken die het schoolbestuur liever wil uitbesteden of overlaten aan een andere partij, 2007 
(in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Tabel 4.4
Meningen over de betekenis van meer autonomie voor verschillende functies, 2007 
(in procenten)

(geheel) mee eens (geheel) mee oneens

door meer autonomie wordt de functie van schoolleider 
aantrekkelijker 80 5

door meer autonomie wordt de functie van schoolbestuur-
der aantrekkelijker 65 10

door meer autonomie wordt de functie van leerkracht/
docent aantrekkelijker 44 15

meer autonomie voor de school is eigenlijk meer autonomie 
voor het schoolbestuur en niet voor de school 25 50

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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4.5 Profilering en strategische keuzes

Een van de veronderstellingen van het nieuwe bestuurlijke arrangement in het 
onderwijs is dat er een meer gedifferentieerd aanbod in het onderwijs zal ontstaan. 
Schoolbesturen zullen hun toegenomen handelingsruimte benutten om zich te pro-
fileren op de markt. Het is de vraag in hoeverre schoolbesturen nu reeds inspelen op 
de markt door hun scholen een bepaald profiel mee te geven.

Minder dan de helft van de besturen (42%) voert een beleid dat erop gericht is om 
zich te onderscheiden op een bepaald segment van de markt; de andere besturen 
zeggen geen marktgericht beleid te voeren.

Iets meer dan de helft van de besturen geeft aan dat hun school zich profileert met 
een specifieke pedagogisch-didactische aanpak. Bij 21% van de besturen kan dat 
‘het nieuwe leren’ zijn. Andere veelgenoemde profielen betreffen een breed cultureel 
aanbod, sport of beweging, een brede school of bijvoorbeeld Engelstalig onderwijs. 
In de categorie ‘anders’ noemen de besturen de identiteit van de school, het zorgbe-
leid, aandacht voor ondernemerschap, extra aandacht voor gedragsproblematiek of 
een aanbod voor bijvoorbeeld hoogbegaafden (tabel 4.5).

Tabel 4.5
Specifiek marktprofiel voor scholen, 2007 (in procenten)

primair 
onderwijs

voortgezet 
 onderwijs

primair onderwijs 
en voortgezet 
onderwijs

totaal
(n = 224)

specifieke pedagogisch-didactische aanpak 50 55 36 51

cultureel aanbod 25 59 36 32

brede school 34 10 55 27

sport/beweging 11 50 45 21

met het nieuwe leren 21 26 36 21

interessante kinderopvang en tussen-
schoolse opvang 24 1 27 16

Engelstalig onderwijs 8 37 27 15

muziek 9 30 9 13

bètaonderwijs 1 41 18 11

huiswerkklas en -begeleiding 4 20 9 8

anders 48 32 36 45

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen

Het spreekt voor zich dat sommige profielen beter passen bij het primair onderwijs 
en andere profielen juist meer bij het voortgezet onderwijs. Maar naast verschillen 
tussen de sectoren zijn er andere interessante verschillen (zie bijlage B4.3). Zo kiezen 
protestants-christelijke besturen veel minder vaak voor een specifieke pedago-



94 Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs

gisch-didactische aanpak dan bijvoorbeeld besturen van het openbaar en algemeen 
bijzonder onderwijs. Een bredeschoolprofiel wordt eveneens opvallend weinig door 
het protestants-christelijk onderwijs gekozen en juist veel vaker door het openbaar 
en het katholieke onderwijs. Het openbaar onderwijs kiest eveneens vaker voor een 
sport-en-bewegenprofilering of voor een cultureel profiel.

Het nieuwe leren wordt veel vaker door besturen in de vier grote steden gekozen, 
meest door meerpitters in het voortgezet onderwijs, en komt vaker voor in het voor-
bereidend beroepsonderwijs dan in het algemeen vormend onderwijs. Schoolbestu-
ren van vbo-scholen kiezen eveneens vaker voor het profiel van huiswerkklassen en 
huiswerkbegeleiding dan besturen van scholen in het algemeen vormend onderwijs. 
De vbo-besturen kiezen ook eerder voor het bètaprofiel (bijlage B4.3).

Schoolbesturen willen vaak dat hun scholen onderling verschillen in profiel, om 
een zo groot mogelijk deel van de markt te kunnen bedienen. Helemaal vrijblijvend 
is de keuze voor een profiel dus niet; 18% van de besturen met meer dan één school 
zegt dat hun scholen van elkaar moeten verschillen in profiel. Dat zijn overwegend 
grote schoolbesturen met scholen in het voortgezet onderwijs of in beide sectoren. 
De meeste besturen (73%) zeggen dat hun scholen van elkaar mogen verschillen, 5% 
laat die keuze volledig over aan de school en 4% zegt dat hun scholen juist op elkaar 
moeten lijken.

4.6 Toezicht en verantwoording

In de nieuwe bestuurlijke verhoudingen wordt verondersteld dat het voor een opti-
maal functioneren noodzakelijk is dat besturen en toezicht houden worden geschei-
den, met het oog op transparant bestuur. Deze gewenste scheiding tussen bestuur en 
intern toezicht op het bestuurlijk handelen is voor een klein eenpitterbestuur even-
wel lastiger te organiseren dan voor een groot bestuur met verschillende scholen. 
Het in het hoger onderwijs en de bve-sector fungerende model met een aparte raad 
van toezicht (een organieke scheiding, het zogenaamde two tier-model) is zeker niet 
altijd een logische keuze voor het funderend onderwijs. Een heldere scheiding van 
bestuurstaken en intern-toezichthoudende taken kan echter ook binnen één orgaan 
plaatsvinden (een functionele scheiding, of one tier-model) (Hooge 2004; Hooge en 
Nijkamp 2007).

Het blijkt dat slechts 26% van de schoolbesturen deze scheiding al heeft doorge-
voerd en 12% zegt de scheiding binnenkort te zullen doorvoeren. Een groot deel van 
de besturen (43%) is zich nog aan het oriënteren op deze scheiding van taken. Een 
minderheid van 19% van de besturen zegt niet op de hoogte te zijn van deze ver-
plichte scheiding. Bij 295 besturen, dat is ruim de helft van de ondervraagde bestu-
ren, ontbreekt dus vooralsnog deze voorwaarde voor transparant bestuur. De 205 
besturen die beide taken al wel gescheiden hebben of dat binnenkort doen, kiezen 
overwegend (44%) voor het raad-van-toezichtmodel; dit bestaat uit een aparte raad 
van toezicht en een college van bestuur, twee aparte organen dus. Iets minder dan 
een derde van de besturen heeft de taken gescheiden door delegatie of attributie, en 
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12% zegt de taken binnen één orgaan te hebben gescheiden in een algemeen bestuur, 
dat toezicht houdt, en een dagelijks bestuur, dat bestuurt. De overige besturen 
kiezen voor een variant van bovenstaande modellen (tabel 4.6). Bij de besturen met 
een vereniging vervult volgens sommige besturen de algemene ledenvergadering de 
toezichthoudende rol.

Besturen in het voortgezet onderwijs, ook de eenpitters, kiezen overwegend voor 
het raad-van-toezichtmodel, terwijl besturen in het primair onderwijs die keuze veel 
minder vaak maken. Deze besturen kiezen eerder voor delegatie of attributie van 
taken aan bepaalde personen binnen het bestuur of de directie. Kijken we specifiek 
naar het type onderwijs (niet in de tabel), dan blijkt dat vooral besturen van vbo-
scholen voor het raad-van-toezichtmodel kiezen; in het algemeen vormend onderwijs 
wordt even vaak voor dit model als voor delegatie of attributie gekozen.

Tabel 4.6
Wijze van scheiden bestuur en intern toezicht, naar sector en schaal, 2007 (in procenten)

eenpitter 
primair 
onderwijs 
(n = 28)

eenpitter 
voortgezet 
onderwijs 
(n = 59)

meerpitter 
primair 
onderwijs 
(n = 75)

meerpitter 
voortgezet 
onderwijs 
(n = 34) 

meerpitter 
primair en 
voortgezet 
onderwijs 
(n = 9) 

totaal 
(n = 205)

twee organen: aparte raad 
van toezicht en college van 
bestuur 22 59 45 73 67 44

één orgaan: algemeen 
bestuur houdt toezicht, 
dagelijks bestuur bestuurt 25 7 7 9 11 12

delegatie of attributie 39 22 31 15 22 31

anders 14 12 17 3 14

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen

Kan het interne toezicht, als dat tenminste goed geregeld is, het externe toezicht van 
de inspectie op den duur volledig vervangen? Daarover zijn de besturen duidelijk: 
85% van hen zegt nee, en vindt dat beide vormen van toezicht naast elkaar moeten 
blijven bestaan. De besturen die zeggen dat het interne toezicht de toezichthoudende 
rol van de inspectie op den duur overbodig maakt, zijn hoofdzakelijk de besturen die 
nu reeds een raad van toezicht hebben.

Horizontale verantwoording
Een ander uitgangspunt in de nieuwe bestuurlijke verhoudingen is dat bij meer 
autonomie een duidelijke verantwoordingsstructuur hoort. Naast de verticale verant-
woording aan de Inspectie van het onderwijs, wordt steeds meer gewicht gelegd bij 
horizontale verantwoording of meervoudige publieke verantwoording aan de omge-
ving of belanghebbenden van de school. Dat verantwoorden moet overigens niet al te 
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zwaar worden gezien; vaak gaat het immers om gericht informeren of een gesprek of 
discussie, en nauwelijks om echt verantwoording afleggen.2

De meeste besturen zeggen op dit moment zich al op deze wijze te verant-
woorden; 21% zegt al veel aan horizontale verantwoording te doen, 45% zegt dat 
enigszins te doen en 4% zegt dat horizontale verantwoording binnenkort wordt 
ingevoerd. Een op de vijf besturen is zich echter nog aan het oriënteren op horizon-
tale verantwoording. De overige 10% besturen (dat zijn 40 besturen) zegt dat ze niet 
op de hoogte zijn van deze nieuwe verantwoordingsstructuur.

De bestuurders die zeggen zich al horizontaal te verantwoorden, doen dat over-
wegend via het jaarverslag (83%), via inspraak of informatiemogelijkheden (47%) 
en via overleg (intervisie) met bijvoorbeeld andere besturen (27%). Van de besturen 
die al veel aan horizontale verantwoording zeggen te doen, kiest ruim de helft 
(tevens) voor informatie- en inspraakavonden. Er worden ook wel andere vormen 
van horizontale verantwoording genoemd, maar deze komen in de praktijk maar 
weinig voor. Zo zeggen besturen die een vereniging als rechtsvorm hebben, zich te 
verantwoorden via de ledenvergadering. Verder worden genoemd: de schoolkrant 
of schoolgids, de medezeggenschapsraad (mr) en gemeenschappelijke medezeg-
genschapsraad (gmr), adviesraden, informatie op websites, symposia, overleg met 
de gemeente, kerk of in de samenwerkingsverbanden, en het op enigerlei wijze 
raadplegen en informeren van ouders. Eén bestuur zegt dat het gebruik maakt van 
onderzoek en voert daarover een dialoog met de omgeving van de school. De meeste 
besturen hebben echter nog niet veel aandacht voor de horizontale verantwoording, 
anders dan via het jaarverslag.

De gedachte achter horizontale verantwoording is dat scholen zelf de relevante par-
tijen benoemen aan wie zij zich willen verantwoorden. Per school of bestuur kunnen 
immers heel verschillende belanghebbenden een rol spelen. Allereerst is de besturen 
gevraagd aan welke interne, met de school verbonden partijen zij zich willen verant-
woorden. Negen van de tien besturen vinden de directie van de school een voor de 
hand liggende partij in de nieuwe verantwoordingsstructuur. Iets minder besturen 
zien ook de (gezamenlijke) medezeggenschapsraad en het bovenschools manage-
ment in die rol. Leerkrachten en het niet-onderwijzend personeel komen volgens 
de besturen veel minder voor die rol in aanmerking en slechts 14% van de besturen 
vindt het belangrijk om leerlingen in de horizontale verantwoording te betrekken 
(figuur 4.5).
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Figuur 4.5
Belang gehecht aan horizontale verantwoording aan de verschillende interne partijen, 
2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Wij hebben ouders hier opgevat als een externe partij. 81% van de schoolbesturen 
vindt ouders een geschikte partij om zich als bestuur aan te verantwoorden, onge-
veer een op de vijf besturen heeft daar twijfels over en slechts 2% vindt dat niet 
belangrijk. Over de meeste andere externe partijen die mogelijk een belang hebben 
bij de school, zijn de schoolbesturen meer gereserveerd. De gemeente, een toele-
verende of afnemende onderwijstelling of de leerplichtambtenaar zijn voor veel 
schoolbesturen nog wel een belangrijke partij; veel minder vaak echter denkt men 
erover om bijvoorbeeld welzijnsinstellingen, de buurt of de politie in de horizontale 
verantwoording te betrekken (figuur 4.6).
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Figuur 4.6
Belang gehecht aan horizontale verantwoording aan de verschillende externe partijen, 
2007 (in procenten)

Bron: SCP(SBN’07) gewogen
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Bijlage B4.4 biedt een totaaloverzicht van alle partijen waaraan besturen zich willen 
verantwoorden.

Meerpitterbesturen in het voortgezet onderwijs zijn geneigd om meer partijen in de 
horizontale verantwoording te betrekken dan de eenpitterbesturen in het primair 
onderwijs. Dat geldt met name voor bestuurders van het praktijkonderwijs en van 
vbo-scholen. Opvallend is ook dat schoolbesturen die zeggen dat de samenleving de 
eigenaar is van de school, zich aan meer partijen willen verantwoorden dan besturen 
die stellen dat ouders of het bestuur zelf de eigenaar zijn van de school. Zie bijlage 
B4.5 voor een uitgebreider overzicht van verschillen in opvatting tussen besturen.

De besturen vinden het belangrijk om zich te verantwoorden over hun onderwijs-
kundige beleid, zoals dat spreekt uit de prestaties van leerlingen of de toegepaste 
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pedagogisch-didactische aanpak. Een (ruime) meerderheid tot de helft van de bestu-
ren vindt het bovendien belangrijk om verantwoording af te leggen over hun visie, de 
missie van de school (78%), het zorgbeleid (66%), het financiële beleid (63%) en het 
sociale beleid (50%). Terwijl de meeste schoolbesturen ouders een belangrijke partij 
vinden voor horizontale verantwoording, vindt minder dan de helft het belangrijk 
om zich te verantwoorden voor de mate waarin ze gehoor geven aan de wensen van 
ouders (45%). Dit getuigt bij een deel van de besturen van een ambivalente houding 
ten aanzien van de betrokkenheid van ouders (vgl. ook Karsten et al. 2006). Nog 
minder besturen vinden het van belang om zich te verantwoorden voor hun samen-
werkingsrelaties en netwerk (27%). Ook vindt ruim twee derde van de schoolbestu-
ren het niet zo belangrijk om zich te verantwoorden voor de mate waarin hun school 
gehoor geeft aan een bredere maatschappelijke opdracht (figuur 4.7). Bijlage B4.6 
bevat een uitgebreid overzicht van verschillen tussen besturen in de zaken waarvoor 
ze zich willen verantwoorden.

Figuur 4.7
Belang van verschillende aspecten waarvoor men horizontale verantwoording verschuldigd is, 
2007 (in procenten)

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Meerpitterbesturen in het voortgezet onderwijs zijn bereid zich voor veel meer zaken 
te verantwoorden dan eenpitterbesturen, met name de eenpitterbesturen in het 
primair onderwijs. Vooral de besturen met een aparte raad van toezicht vinden een 
brede horizontale verantwoording belangrijk; besturen met een ander organisatie-
model willen zich voor minder zaken verantwoorden. Verder valt het op dat besturen 
die van mening zijn dat het schoolbestuur de eigenaar is van de school, zich voor 
minder zaken willen verantwoorden dan de besturen die een andere opvatting van 
het eigenaarschap hanteren. Degenen die de school als eigendom van de samen-
leving zien, willen een bredere horizontale verantwoording voor meer terreinen.

Is het nu zo dat de besturen die zich wel of niet breed publiek willen verantwoorden, 
verschillen qua rechtsvorm? Veelgehoorde argumenten zijn immers dat verenigingen 
verantwoording afleggen aan hun leden en dat bij integrale besturen de democra-
tische controle al geregeld is door het college van burgemeester en wethouders en 
de gemeenteraad. Tabel 4.7 laat zien dat er, al naar gelang de rechtsvorm van het 
bestuur, inderdaad verschillend belang wordt gehecht aan het zich publiek ver-
antwoorden. Samenwerkingsbesturen en openbare stichtingen hechten het meest 
belang aan het zich breed verantwoorden, de verenigingen en stichtingen scoren 
gemiddeld, maar besturen met integraal bestuur vinden een heel brede verantwoor-
ding minder relevant, waarschijnlijk vanwege bovengenoemd argument. Opvallend 
laag scoren met name de bestuurscommissies (ex art. 83), die zich over slechts een 
beperkt aantal zaken willen verantwoorden (tabel 4.7).

Tabel 4.7
Belang gehecht aan horizontale verantwoording aan diverse actoren over zaken, naar rechtsvorm, 
2007 (in gemiddelden)a

belang verantwoorden personen belang verantwoorden zaken

vereniging 1,7 1,5

stichting 1,9 1,6

samenwerkingsbestuur bijzonder 2,3 2,0

integraal bestuur 1,5 1,4

bestuurscommissie ex artikel 83 1,6 1,0

openbaar lichaam 1,3 1,3

openbare stichting 2,2 1,9

andere openbare rechtspersoon 1,6 1,3

samenwerkingsbestuur openbaar 2,5 1,9

totaal 1,8 1,6

a De schaal loopt van 0-3.

Bron: SCP (SBN’07)
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4.7 Mogelijke risico’s en knelpunten

De respondenten verwachten dat er naast voordelen ook knelpunten of risico’s ver-
bonden zijn aan de nieuwe bestuurlijke verhoudingen (figuur 4.8). Zo vermoedt 65% 
van alle besturen dat de nieuwe verhoudingen gepaard zullen gaan met meer bureau-
cratische rompslomp. Vooral besturen met scholen in zowel het primair als voortge-
zet onderwijs zijn daar bang voor. Dit is opvallend en strookt niet met het streven van 
de overheid om het onderwijs juist te behoeden voor te veel regels en bureaucratie. 
Daarnaast denkt iets meer dan de helft van de besturen dat de financiële middelen 
ontoereikend zullen zijn en is men van mening dat ondanks een grotere autonomie, 
de overheid nog steeds te veel bepaalt.

Figuur 4.8
Tien meest verwachte knelpunten of risico’s van nieuwe bestuurlijke verhoudingen, 2007 
(in procenten)

Bron: SCP (SBN’07)
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Opvallend is ook dat men de eigen gelederen nog onvoldoende bestuurskracht toe-
dicht. Dat is het geval bij 45% van de besturen in het primair onderwijs, maar toch 
ook bij 37% van de besturen in het voortgezet onderwijs. Het blijft alleen onduidelijk 
of deze kwalificatie ook op het eigen bestuur van toepassing is. Gebrek aan onder-
nemerschap en de hardnekkigheid van oude gewoonten en structuren zijn mogelijk 
eveneens een hindernis, zo schat 30 tot 40% van de besturen in, al hebben besturen 
in het voortgezet onderwijs en besturen met scholen in beide sectoren er in dat 
opzicht meer vertrouwen in. Een op de drie besturen betwijfelt of de directie en het 
management over voldoende deskundigheid of professionaliteit beschikken om goed 
te kunnen inspelen op de nieuwe bestuurlijke verhoudingen; vooral bestuurders in 
het primair onderwijs zijn aan dergelijke twijfels onderhevig. Opvallend is dat een op 
de vijf besturen vermoedt dat dit hele vernieuwingsproces van bestuurlijke verhou-
dingen niet zal opleveren waar het uiteindelijk toch om te doen is, namelijk een 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

In het voortgezet onderwijs signaleren de besturen nog twee belangrijke knelpun-
ten (niet in de figuur). Zo verwacht 28% van de bestuurders dat onderlinge strijd en 
ongezonde concurrentie een negatieve rol in het proces zullen spelen en denkt 22% 
van de besturen dat schooloverstijgend beleid lastig zal zijn, doordat directies te zeer 
vast zullen houden aan het belang van de eigen school.

4.8 Zijn besturen enthousiast over het nieuwe bestuurlijke arrangement?

In het voorgaande zijn de verschillen tussen besturen beschreven in hun denken over 
hun toenemende autonomie en de condities die daaraan verbonden zijn in termen 
van goed bestuur en het zich als instelling meervoudig publiek verantwoorden. Het 
is de vraag of de ambitieuze besturen die meer autonomie wensen, ook eerder bereid 
zijn om zich (breed) publiek te verantwoorden voor hun rol en hun school. Tabel 4.8 
toont de samenhang tussen enkele bestuurlijke ambities en voorwaarden voor goede 
nieuwe verhoudingen. De eerste drie aspecten (kolommen) hebben betrekking op 
de ambities van besturen: de mate van gewenste autonomie, mate van taken zelf 
willen doen en het zich wel of niet met hun school willen profileren op een specifiek 
segment van de markt. De overige aspecten hebben betrekking op de voorwaarden 
voor een goed functioneren van het nieuwe bestuurlijke arrangement. Het betreft de 
mate waarin men de horizontale verantwoording breed wil opvatten, aan meerdere 
partijen en voor meerdere zaken, het belang dat men hecht aan goed bestuur3 en de 
mate waarin men zegt gereed te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrangement.
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Tabel 4.8
Samenhang tussen bestuurlijke ambities en voorwaarden voor goede nieuwe verhoudingen, 2007 
(in Pearson correlatiecoëfficiënten)

 

mate van 
gewenste 
autonomie

mate van 
taken zelf 
willen

niet/wel 
markt-
gericht 
profiel

mate van 
belang ver-
antwoorden 
personen

mate van 
belang ver-
antwoorden 
zaken

mate 
van belang 
goed 
bestuur 

mate van taken zelf willen 0,14**

niet/wel marktgericht profiel 0,13** n.s.

mate van belang verantwoor-
den personen 0,15** 0,13** 0,16**

mate van belang verantwoor-
den zaken 0,14** 0,21** 0,12** 0,49**

mate van belang goed 
bestuur 0,09* 0,25** n.s. 0,28** 0,28**

mate van gereed zijn voor 
nieuw arrangement 0,14** 0,11* 0,14** 0,14** 0,12** 0,17**

* significant op 0,05-niveau,** significant op 0,01-niveau, n.s. = niet-significant.

Bron: SCP (SBN’07)

De meeste kenmerken hangen inderdaad met elkaar samen, maar het verband is 
meestal niet erg sterk. Uitzondering daarop is de sterkere samenhang tussen het 
belang dat besturen hechten aan goed bestuur en een brede publieke verantwoor-
ding. Naarmate men bereid is zich tegenover meer partijen te verantwoorden, is 
men doorgaans ook bereid zich voor meer zaken te verantwoorden. Beide aspecten 
hangen sterk samen (tabel 4.8).

De samenhangen vormen evenwel nog geen verklaring. Daarom wordt getracht 
om ook de gevonden verschillen in opvattingen van besturen te verklaren. Allereerst 
wordt onderzocht welke besturen de toenemende autonomie willen benutten om 
hun ambities te realiseren. Vervolgens wordt gekeken of het verschil in voorlopers 
en volgers van de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs kan worden 
verklaard.

Verschillen in bestuurlijke ambitie verklaard
Voor deze analyse hadden we een kenmerk van bestuurlijke ambitie nodig. Dat 
vonden we in het bevestigende antwoord van besturen op de vraag of zij enthousiast 
zijn over hun toenemende autonomie (antwoord: ‘ja, aangezien we daardoor onze 
ambities kunnen realiseren’). De overige antwoorden zijn samengevoegd (tabel 4.9).
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Tabel 4.9
Kenmerk ‘enthousiast over autonomie om ambities te kunnen realiseren’, 2007 (in procenten)

 (n = 486)

ja, daardoor zijn wij veel beter in staat om onze ambities te realiseren 33

nee, of nog twijfel, waarvan: 67

ja, wellicht wat aanloopproblemen, maar uiteindelijk biedt het ons meer mogelijkheden 45

is nog niet te zeggen, wij vinden dat er nog veel onzekerheden zijn 18

nee, de oude situatie was voor ons beter 1

anders 3

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

Tabel 4.10 vat de resultaten samen van verklarende (logistische regressie)analyses 
voor het verschil in autonomiewens en ambitie.4 Het is duidelijk dat besturen in het 
voortgezet onderwijs de toenemende autonomie verwelkomen, met uitzondering 
van besturen die te maken hebben met een serieus probleem op een of meer van hun 
scholen. Grote besturen in het primair onderwijs zijn eveneens enthousiast over de 
toenemende autonomie. Vaak zijn dat ook besturen met een raad-van-toezichtmodel; 
in het primair onderwijs onderscheiden deze zich vooral van de klassieke besturen 
door hun positieve waardering van meer autonomie. Besturen van protestants-chris-
telijk onderwijs staan vooral in het primair onderwijs zeer gereserveerd tegenover 
de ruimere mogelijkheden. In het voortgezet onderwijs geldt dit eveneens voor de 
besturen uit de categorie ‘overige denominaties’ (een divers samengestelde categorie 
met onder andere besturen van reformatorisch, joods en islamitisch onderwijs). 

Tabel 4.10
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op ‘enthousiasme over meer 
autonomie, want nu eigen ambities kunnen realiseren’, 2007 (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties)

primair 
onderwijs 
(n = 301) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 152) 

alle 
 besturen 
(n = 475)

(constante) -0,98 2,44 -1,20

primair onderwijs (ref. cat.) - -

voortgezet onderwijs - - 1,21***

primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs - - 0,69

1 vestiging (ref. cat.)
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Tabel 4.10 (vervolg)

primair 
onderwijs 
(n = 301) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 152) 

alle 
 besturen 
(n = 475)

2 vestigingen 0,75 -0,46 0,21

3-4 vestigingen -0,29 -1,16 -0,83~

5-9 vestigingen 0,73 0,86 0,52

≥ 10 vestigingen 1,06* 2,30 0,85*

openbaar (ref. cat.)   

rooms-katholiek 0,24 -0,73 0,32

protestants-christelijk -1,62** -0,58 -0,89*

algemeen bijzonder -0,28 -0,30 -0,06

overige denominaties -0,94 -1,95* -0,82~

overige gemeenten (ref. cat.)   

G4-gemeente 0,16 -1,17 -0,45

G31-gemeente 0,79~ 0,55 0,64*

wel of niet ernstige kwesties er speelt één of meer serieuze kwesties -0,05 -1,47* -0,16

klassiek model (ref. cat.)   

raad van beheer (hoofdlijnen en 
mandatering) 0,24 -0,92 0,32

raad van beheer (onderscheid ab/db) 0,23 0,29 0,69

raad van toezicht 2,39** 0,91 1,97***

anders -0,07 -1,55 -0,14

alle bestuursleden betaald (ref. cat.)   

vrijwilligersbestuur (geen vergoeding) 0,85 -2,02 0,03

vrijwilligersbestuur (wel vergoeding) 1,15~ -1,95 0,24

geen bestuursleden uit het 
onderwijs 

(ref. cat.)   

helft bestuursleden uit het onderwijs -1,32* 0,84 -0,50

meerderheid of alle bestuursleden uit 
het onderwijs 0,41 -0,37 0,47

samenstelling bestuur op 
basis van vertegenwoordiging

(ref. cat.)   

inhoudelijke deskundigheid -0,16 0,98 0,17

algemene deskundigheid -0,16 -0,08 0,02

anders, een mix 0,38 0,44 0,65~

frequentie en aantal 
informatiebronnen -0,05 0,11~ 0,00

mate van het zelf actief 
informatie inwinnen -0,18 -0,28 -0,14

Nagelkerke R2 en model 
significantie 0,32*** 0,46*** 0,34***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Bron: SCP (SBN’07)



106 Nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs

Besturen uit de grote steden – maar met uitzondering van de vier grootste steden 
– zijn het meest positief over de grotere kansen om hun ambities te realiseren. In 
het voortgezet onderwijs is er een marginaal effect (< 0,10) van de frequentie en het 
aantal informatiebronnen dat een bestuur raadpleegt. Hoe intensiever de informa-
tiebenutting, des enthousiaster is men over de grotere autonomie.

Zijn de besturen er klaar voor? De verschillen verklaard
Ten slotte is gekeken naar de mate waarin besturen zich gereed achten voor het 
nieuwe bestuurlijke arrangement. Welke besturen zijn nu de echte voorlopers, welke 
de volgers?

Het kenmerk in deze analyse voor het al dan niet gereed zijn van besturen voor het 
nieuwe bestuurlijke arrangement, is gebaseerd op de vraag of het bestuur, voor zover 
het dat nu kan overzien, in het algemeen is toegerust voor de nieuwe bestuurlijke 
verhoudingen. De mogelijke antwoorden op die vraag, zijn weergegeven in tabel 4.11.

Tabel 4.11
Samengesteld kenmerk ‘mate van gereed zijn voor nieuwe bestuurlijke arrangement’, 2007 (in 
procenten)

(n = 487)

nee, in het geheel niet 1

nee, nog niet (volledig) 18

ja, redelijk 58

ja, in hoge mate 22

Bron: SCP (SBN’07) gewogen

Tabel 4.12 toont de uitkomsten van de multivariate regressieanalyses. Net als in 
voorgaande analyses betreft het drie modellen: voor beide sectoren apart en een voor 
alle besturen tezamen. De factor ‘schaal’ lijkt van betekenis, maar alleen het effect 
van tien of meer vestigingen is hier significant. Kleine besturen achten zich minder 
vaak voldoende voorbereid. Opvallend is verder dat denominatie een effect heeft: de 
besturen van protestants-christelijke scholen en besturen uit de categorie ‘overige 
denominaties’ in het primair onderwijs zeggen vaak nog niet gereed te zijn voor het 
nieuwe bestuurlijke arrangement. In het primair onderwijs is er met name een effect 
van het type bestuur: besturen met een raad-van-toezichtmodel zeggen vaker gereed 
te zijn voor de nieuwe verhoudingen dan andere besturen. Als ook de marginale 
effecten in beschouwing worden genomen, wordt vooral het onderscheid zichtbaar 
tussen een bestuur met een klassiek model (minst vergevorderd) en enig ander 
model. Ook zien besturen met veel leden met een onderwijsachtergrond het nieuwe 
bestuurlijke arrangement met meer vertrouwen tegemoet dan besturen met leden bij 
wie de afstand tot het onderwijs groter is.
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Tabel 4.12
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op de mate van gereed zijn voor 
het nieuwe bestuurlijke arrangement, 2007 (in ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten en 
verklaarde varianties)

primair 
onderwijs 
(n = 294) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 149) 

alle  besturen 
(n = 465)

(constante) 2,25*** 2,16*** 2,06***

primair onderwijs (ref. cat.) - -

voortgezet onderwijs - - -0,01

primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs - - -0,19~

1 vestiging (ref. cat.)

2 vestigingen 0,01 -0,04 -0,01

3-4 vestigingen -0,07 0,02 -0,01

5-9 vestigingen 0,14 0,10 0,13

≥ 10 vestigingen 0,12 0,28 0,19*

openbaar (ref. cat.)   

rooms-katholiek -0,14 -0,17 -0,09

protestants-christelijk -0,25* -0,13 -0,18*

algemeen bijzonder -0,14 0,10 -0,02

overige denominaties -0,29* -0,17 -0,23**

overige gemeenten (ref. cat.)   

G4-gemeente 0,12 0,11 0,04

G31-gemeente -0,02 0,06 0,00

wel of niet ernstige 
kwesties er speelt één of meer serieuze kwesties 0,03 -0,07 -0,02

klassiek model (ref. cat.)   

raad van beheer (hoofdlijnen en 
mandatering) 0,14~ -0,10 0,09

raad van beheer (onderscheid ab/db) 0,44** -0,34 0,16

raad van toezicht 0,72*** 0,19 0,55***

anders 0,24~ -0,06 0,17~

alle bestuursleden 
betaald

(ref. cat.)
  

vrijwilligersbestuur (geen vergoeding) 0,10 0,06 0,13

vrijwilligersbestuur (wel vergoeding) -0,02 0,06 0,05

geen bestuursleden 
uit het onderwijs 

(ref. cat.)
  

helft bestuursleden uit het onderwijs -0,04 0,16 0,03
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Tabel 4.12 (vervolg)

primair 
onderwijs 
(n = 294) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 149) 

alle  besturen 
(n = 465)

meerderheid of alle bestuursleden uit 
het onderwijs 0,12 0,32 0,23*

samenstelling 
bestuur op basis van 
vertegenwoordiging

(ref. cat.)   

inhoudelijke deskundigheid -0,06 -0,04 -0,02

algemene deskundigheid -0,01 0,02 0,03

anders, een mix -0,14 -0,10 -0,11

frequentie en aantal 
informatiebronnen 0,00 0,00 0,00

mate van het zelf 
actief informatie 
inwinnen 0,02 0,08 0,05*

R2 en model 
significantie 0,24*** 0,30** 0,23***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.

Bron: SCP (SBN’07)

4.9 Voorwaarden voor autonomie, conclusies

Het nieuwe bestuurlijke arrangement biedt ruimte aan besturen (meer autonomie), 
maar stelt tevens meer en andere eisen aan het bestuur. Een belangrijke voorwaarde 
is dat besturen transparant zijn en het besturen scheiden van het intern toezicht. 
In de meeste gevallen betekent dit dat de bestuurlijke organisatie daarop moeten 
worden aangepast. Een andere voorwaarde is dat de besturen zich publiek verant-
woorden voor hun beleid en keuzes, en dit vereist met name een andere attitude.

Hoe ver zijn de besturen? Voldoen ze aan de belangrijkste voorwaarden van goed 
bestuur en is men de organisatie aan het veranderen? In dit hoofdstuk werd duidelijk 
dat de meeste besturen niet van plan zijn hun organisatie binnenkort te veranderen. 
Dat is voor een deel omdat ze pas onlangs een reorganisatie hebben ondergaan. 
Maar er zijn ook besturen, bijvoorbeeld eenpitters in het primair onderwijs, die de 
noodzaak van verandering niet inzien; ze vinden dat alles prima verloopt. Het is 
maar de vraag of die houding gerechtvaardigd is, aangezien ook deze eenpitters in 
het primair onderwijs zullen moeten nadenken over hun bestuurstaken en de manier 
waarop ze hun handelwijze publiek zichtbaar zullen maken.

Een deel van de besturen is zich er wel van bewust dat het intern toezicht goed 
– en vaak betekent dit: anders – geregeld moet worden, en ziet de noodzaak van 
professionalisering in. De meeste besturen zeggen ook redelijk tot goed voorbereid 
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te zijn op de nieuwe situatie. Bij een op de vijf besturen is dat echter niet het geval. 
De meeste besturen willen ook meer autonomie, al zijn sommige besturen nog wat 
afwachtend. Soms willen besturen zelfs veel meer autonomie, bijvoorbeeld meer vrij-
heid ten aanzien van het aantal lesuren of schooltijden – iets wat onlangs volop in het 
nieuws was. Veel meer besturen willen meer autonomie op het gebied van huisves-
ting, onderhoud en de exploitatie van het schoolgebouw. De meeste eenpitters in het 
primair onderwijs vinden hun huidige autonomie echter voldoende. Waar besturen 
met een raad-van-toezichtmodel niet happig zijn op het afstoten van taken of deze 
willen overlaten aan een andere partij, zijn de klassieke besturen veel taken liever 
kwijt dan rijk. Zeer waarschijnlijk is dat omdat deze, doorgaans zeer kleine besturen 
(eenpitters) al die taken niet goed aankunnen.

Een deel van de besturen plaatst kanttekeningen bij de nieuwe bestuurlijke ver-
houdingen. Zo verwacht een ruime meerderheid dat de bureaucratie zal toenemen 
– vanuit het beleid bezien toch een ongewenst neveneffect. Pijnlijker is dat een op 
de vijf besturen niet verwacht dat de kwaliteit van het onderwijs zal toenemen door 
meer autonomie.

Een andere veronderstelling was dat schoolbesturen, door meer armslag, zich 
zouden gaan profileren op de markt, waardoor er een gedifferentieerder aanbod 
zou ontstaan. Het blijkt dat minder dan de helft van de schoolbesturen bezig is om 
bepaalde segmenten van de markt te bedienen, door hun school een specifiek profiel 
mee te geven. Dat profiel wordt echter door de meeste besturen niet dwingend opge-
legd. Minder dan een op de vijf besturen zegt dat de scholen onder hun beheer elk 
echt een ander profiel moeten hebben.

Hoewel de meeste besturen zeggen redelijk tot goed voorbereid te zijn op de nieuwe 
situatie, heeft een ruime meerderheid het intern toezicht nog niet gescheiden van de 
bestuurstaak. Ruim een op de drie besturen heeft deze scheiding wel aangebracht. 
In het voortgezet onderwijs is dat overwegend door middel van een raad-van-toe-
zichtmodel, en in het primair onderwijs via delegatie of attributie van taken binnen 
het bestuur. Opvallend, en toch wel zorgelijk, is dat een deel van de besturen zelfs 
niet op de hoogte is van deze eis tot scheiding der taken. Transparant bestuur lijkt bij 
deze besturen nog ver weg.

Dat besturen zich ook horizontaal moeten verantwoorden, is beter bekend; een 
op de tien besturen is hier niet van op de hoogte. De meeste besturen zeggen zich nu 
al publiek of horizontaal te verantwoorden; zij doen dit echter, vooralsnog, slechts 
summier. De verantwoording bestaat veel meer uit informeren via het jaarverslag, 
dan uit een gesprek of het raadplegen van de belanghebbende partijen. Van echt 
verantwoorden lijkt (horizontaal) geen sprake te zijn. Besturen lijken het niet zo 
belangrijk te vinden. Intern wil men zich dan wel verantwoorden tegenover de direc-
tie, de (g)mr en het bovenschools management – partijen waarmee het bestuur zich 
toch al (nauw) verhoudt – maar van de diverse externe partijen vindt men alleen de 
ouders ook echt belangrijk.
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De besturen zeggen het belangrijk te vinden om zich verantwoorden voor bijvoor-
beeld hun onderwijskundig beleid, hun missie en visie, en zorgbeleid of financieel 
beleid. Kennelijk willen ze dit echter maar op beperkte schaal doen. Twee op de drie 
besturen geeft aan het niet echt belangrijk te vinden zich te verantwoorden voor de 
mate waarin ze gehoor geven aan een bredere maatschappelijke opdracht. Dit onder-
werp komt in hoofdstuk 5 uitgebreid aan de orde. Het lijkt daarmee in tegenspraak 
dat iets meer dan de helft van schoolbesturen van mening is dat de mate waarin hun 
scholen weten in te spelen op allerlei maatschappelijke vragen of problemen, wél een 
belangrijk criterium van goed bestuur is. Andere criteria vinden ze echter belang-
rijker, zoals betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en transparantie. Er zijn daarbij 
grote verschillen tussen de besturen. Zo lijken eenpitterbesturen in het primair 
onderwijs meer waarde te hechten aan zachtere criteria, zoals een goede sfeer op 
school, in het team en de directie, of het op één lijn zitten van directie en bestuur. 
Opvallend is dat groei (meer leerlingen of meer scholen en meer vestigingen) door de 
besturen nauwelijks als criterium voor goed bestuur wordt beschouwd; kwaliteitscri-
teria genieten duidelijk de voorkeur.

Multivariate analyses lieten zien dat vooral grote besturen, met name in het 
voortgezet onderwijs en/of met een raad-van-toezichtmodel, meer autonomie willen 
om hun ambities te kunnen realiseren. De besturen met een raad-van-toezichtmodel 
zeggen ook vaker gereed te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrangement. In hoofd-
stuk 5 moet duidelijk worden of deze ambitie en daadkracht zich ook vertalen in een 
grotere bereidheid om allerlei maatschappelijke taken te vervullen, of dat een ander 
type bestuurders zich daar wellicht meer voor openstelt.
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Noten

1 In het beleidsjargon heet het dat de relatief autonome instellingen hun checks and balances 
op orde dienen te hebben en moeten voorzien in een permanente dialoog met de stakehol-
ders of ‘omgeving’ van de school; deze meervoudige publieke of horizontale verantwoor-
ding dient om het maatschappelijke draagvlak van de onderwijsinstelling te verbreden, 
naast de meer vertrouwde verticale verantwoording aan de overheid via de inspectie. 
Daarnaast moet er sprake zijn van transparantie en dus van good governance.

2 De dialoog met de omgeving en het lerende aspect daarvan zijn wellicht belangrijker dan 
het verantwoorden (vgl. het rapport van de commissie-Hooge (2008) en de Onderwijs-
raad (2006)).

3 Het kenmerk ‘goed bestuur’ is met behulp van factoranalyse samengesteld op basis van 
de eerder beschreven criteria voor goed bestuur:
– als bestuur transparant zijn;
– als bestuur geloofwaardig en integer zijn;
– als bestuur betrouwbaar zijn;
– doen wat we zeggen.

 De betrouwbaarheidstest levert een Cronbachs alfa van 0,83 op, wat wil zeggen dat het 
een betrouwbare samengestelde maat voor goed bestuur betreft.

4 Bij de analyses voor het voortgezet onderwijs is gecontroleerd of er verschil is tussen 
besturen naar onderwijstype (algemeen vormend of beroepsonderwijs). Die verschillen 
bleken echter niet significant. Voor een betere vergelijking tussen de sectoren primair en 
voortgezet onderwijs is het kenmerk daarom uit de analyses en tabellen gelaten.
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5 Maatschappelijke taken en functies van de school

5.1 Uitgebreide maatschappelijke rol van de school

Scholen worden door overheid, politiek, ouders of de samenleving als geheel 
geacht zich met een scala aan onderwerpen bezig te houden. Het zijn veelal zaken 
die bovenop het curriculum komen of een heel uitgebreide en specifieke invulling 
daarvan betekenen. Het betreft de meest uiteenlopende wensen, zoals het leerlingen 
leren omgaan met geld, verantwoord omgaan met het internet, gezond ontbijten en 
overgewicht voorkomen, ze weerbaar maken tegen pesten. In het recente verleden 
zijn er wel wensen geuit door kamerleden, dat scholen de radicalisering van leerlin-
gen zouden voorkomen of bijvoorbeeld liefde voor een groot verenigd Europa zouden 
bijbrengen. Veel onderwerpen die aanvankelijk nog als facultatief aan het onderwijs 
worden gepresenteerd, worden later wettelijk verankerd. Zo behoort burgerschaps-
kunde nu verplicht tot de kerndoelen, zijn het bieden van een veilige leeromgeving 
en een maatschappelijke stage voor leerlingen in het voortgezet onderwijs wettelijk 
verplicht en ligt er een wetsvoorstel voor bijvoorbeeld het opnemen van media-edu-
catie als kerndoel (tk 2007/2008d). Van schoolbesturen wordt verlangd dat ze zich 
inspannen voor maatschappelijk gewenste doelen, zoals het reguleren van leerlin-
genstromen om segregatie in het onderwijs te voorkomen en het vinden van passend 
onderwijs voor leerlingen met een handicap. Scholen zelf gaan soms erg ver, door 
bijvoorbeeld ontbijt te verstrekken aan kinderen die dat thuis niet krijgen, of tussen 
de lessen door de vuile kleren van een leerling te wassen. Dit laatste leidde destijds 
tot een kamervraag ‘waar volgens de minister de grens lag?’ (tk 2006/2007a).

Het huidige kabinet lijkt nu overigens aan te sturen op een herbezinning op de 
kerntaken van de school, zeker in het primair onderwijs, waar taal en rekenen centraal 
staan. Het zou kunnen betekenen dat de niet aflatende vraag aan de school om bredere 
maatschappelijke opdrachten te vervullen, enigszins een halt wordt toegeroepen.

In de eerdergenoemde verkenning Grenzen aan de maatschappelijke opdracht van de 
school (Turkenburg 2005) werd onder de maatschappelijke opdracht van de school 
verstaan: al die maatschappelijke vragen en problemen die op de school afkomen en 
waarop de school – uit eigen ambitie en missie of door externe druk – kan reageren 
of zelf actief op kan inspelen, door naast reguliere onderwijstaken allerlei vormen 
van extra ondersteuning en zorg aan te bieden, naast de zorg en ondersteuning die al 
tot de reguliere taken van scholen behoren. Het bleef echter een lastig af te bake-
nen en daardoor wat vaag begrip. In dit onderzoek ligt de nadruk op onderwerpen 
waarvan schoolbesturen een taak zien weggelegd voor de school, en onderwerpen 
die daar volgens hen niet toe behoren. Het gaat om dus om het afbakenen van – in de 
ogen van de schoolbesturen – reguliere en niet-reguliere taakgebieden van de school. 
Overigens kan dat door de gehanteerde onderzoeksmethode niet zo gedetailleerd als 
de voorbeelden hierboven.
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Hebben besturen inderdaad de ambitie om bredere maatschappelijke opdrachten 
te vervullen en is het beleid naar hun school daar ook op gericht? Van een bestuur 
mag immers worden verwacht dat het aanvoelt welke maatschappelijke veranderin-
gen consequenties hebben voor het beleid van de instelling (commissie-Strikwerda 
2003), maar wellicht laten de besturen dergelijke zaken over aan de school. In 
voorgaande hoofdstukken is het thema van de maatschappelijke opdracht een aantal 
keren naar voren gekomen. Zo werd duidelijk dat een deel van de besturen druk 
ervaart om aan allerlei maatschappelijke vragen te voldoen, maar leek dat niet tot 
veel actie te leiden. En hoewel de helft van de besturen het voldoen aan een bredere 
maatschappelijke opdracht een criterium van goed bestuur vindt, vond men het niet 
zo belangrijk om zich daar dan ook publiek voor te verantwoorden. Dit hoofdstuk 
gaat verder dan de gefragmenteerd weergegeven bevindingen uit de vorige hoofd-
stukken. Hier worden de visie en het gedrag van schoolbesturen ten aanzien van de 
maatschappelijke opdracht van de school uitvoerig en in samenhang belicht.

5.2 Visie van schoolbesturen over maatschappelijke rol

Het merendeel van de schoolbesturen is van mening dat de in het onderzoek onder-
scheiden onderwerpen, in principe tot de gewone taken van de school behoren. 
Dat geldt evenwel niet voor de voor- en naschoolse opvang en voor opvoedings- en 
gezinsondersteuning. Schoolbesturen zijn inmiddels wettelijk verplicht voor- en 
naschoolse opvang te verzorgen als ouders daarom verzoeken. Vlak voordat dit 
verplicht werd (in 2007) blijkt minder dan een kwart van de besturen van mening dat 
het ook echt om een reguliere taak van de school gaat. Als de besturen in het voort-
gezet onderwijs buiten beschouwing blijven, zijn dat er weliswaar iets meer, maar 
nog altijd slechts minder dan een derde van de besturen met scholen in het primair 
onderwijs. Daarentegen wordt de tussenschoolse opvang door bijna driekwart van 
de besturen wel tot de reguliere taken gerekend. Gezins- en opvoedingsondersteu-
ning worden door twee derde van besturen niet als een reguliere taak van de school 
opgevat. Het opvoeden van leerlingen, of dat nu in aanvulling is op de ouders of ter 
compensatie daarvan, vinden de meeste besturen echter wel een taak voor de school.

Taken die met onderwijsachterstandsbestrijding te maken hebben en met inte-
gratie of het voorkomen van segregatie, worden door een ruime meerderheid van de 
besturen tot het gewone takenpakket van de school gerekend. Ook maken de meeste 
onderwerpen die met veiligheid en sociale samenhang te maken hebben, volgens de 
besturen deel uit van de gewone taken van de school. Wel blijven deze taken soms 
beperkt tot de school zelf. Het bevorderen van de veiligheid rond de school of zorgen 
voor sociale cohesie in de buurt, behoort volgens respectievelijk 26% en 44% van de 
besturen niet tot de reguliere taken van de school. Dit is met name de mening van 
besturen in de vier grote steden.

Steeds meer scholen gaan ertoe over om maatschappelijke stages voor hun leerlin-
gen te organiseren. Toch vindt een derde van de besturen dit niet tot de gewone taken 
van de school behoren. Dat zijn weliswaar vooral besturen in het primair onderwijs, 
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maar niet uitsluitend. Voor de besturen van vbo-scholen is het vanzelfsprekender om 
maatschappelijke stages als een gewone taak is van de school te beschouwen. Andere 
onderwerpen die te maken hebben met het opvoeden van leerlingen tot verantwoor-
delijke burgers of met waarden-en-normbesef worden veel vaker tot het gewone 
takenpakket gerekend. Wel zijn de besturen in het primair onderwijs daarin weer 
terughoudender dan die in het vbo of praktijkonderwijs.

Het accent leggen op cultuur of sport en bewegen wordt door ongeveer een op 
de vijf besturen niet als een reguliere taak gezien. Natuur- en milieueducatie of een 
specifiek aanbod voor hoogbegaafde leerlingen wordt daarentegen door verreweg de 
meeste besturen wel beschouwd als een reguliere taak (figuur 5.1).

Aan de door de onderzoeker onderscheiden thema’s voegen de besturen enkele zaken 
toe die zij eveneens tot de maatschappelijke opdracht van de school rekenen. In hun 
antwoorden zijn in hoofdzaak drie typen aanvullingen te onderscheiden: zaken die 
te maken hebben met identiteit, levensbeschouwing en religieuze opvoeding, zaken 
die de zorg voor en integratie van gehandicapten of andere zorgleerlingen betreffen, 
en zaken die te maken hebben met de individuele vorming, de ontplooiing en het 
talent van leerlingen. Ook deze thema’s beschouwen de besturen als maatschappe-
lijke opdrachten van de school.

Besturen met scholen in het voortgezet onderwijs zijn minder vaak van mening 
dat opvang en opvoeding of opvoedingsondersteuning een reguliere taak is voor de 
school; besturen van het praktijkonderwijs vinden veel vaker dat dit erbij hoort. De 
opvang van lastige leerlingen vinden besturen in het primair onderwijs weer iets 
minder vanzelfsprekend dan besturen in het voortgezet onderwijs, en hetzelfde geldt 
voor het schoolmaatschappelijk werk. Het voorkomen van segregatie en het bevorde-
ren van integratie wordt door de meeste besturen vanzelfsprekend gevonden; eenpit-
ters in het primair onderwijs zijn hierin echter terughoudender, vooral de besturen 
van het protestants-christelijk onderwijs. Besturen van het openbaar onderwijs zijn 
van mening dat deze zaken juist wel tot de reguliere taken van de school behoren.

Een van de vragen in het onderzoek is of verschillende opvattingen over het eigenaar-
schap van de school ook tot een andere perceptie van de maatschappelijke opdracht 
van de school leidt. Besturen die van mening zijn dat de samenleving eigenaar is van 
de school, zijn vaker van mening dat iets tot de gewone taken van de school behoort 
dan andere besturen. Zo zijn besturen die van mening zijn dat ze gemandateerd 
zijn door ouders op een aantal punten iets gereserveerder over de maatschappelijke 
taken van de school, net als de besturen die zeggen dat in feite het schoolbestuur 
eigenaar is van de school. De besturen die vinden dat ouders de eigenaar zijn van 
de school, zijn vooral minder geneigd om integratie en het voorkomen van segrega-
tie tot de reguliere taken van de school te rekenen dan besturen die zeggen dat de 
samen leving eigenaar is. Ook blijken de besturen die ouders eigenaar van de school 
noemen, minder vaak maatschappelijke projecten of stages, aandacht voor goed 
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Figuur 5.1
Zaken die in principe wel of niet tot de reguliere taken van de school worden gerekend, 2007 
(in procenten)
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burgerschap en extra aandacht voor cultuur tot de reguliere taken van de school te 
rekenen. Deze besturen lijken kortom een iets beperktere opvatting van de maat-
schappelijke opdracht te hanteren dan andere besturen.
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Discrepantie tussen toegekend belang en uitvoering maatschappelijke opdracht op eigen 
school
Hoewel besturen (delen van) de maatschappelijke opdracht kunnen beschouwen als 
een reguliere taak van de school, zijn er discrepanties met de mate waarin hun eigen 
school daaraan gehoor geeft. Die discrepanties doen zich op vrijwel alle aspecten 
voor, al zijn sommige verschillen maar klein. Zo is slechts 5% van de besturen 
van mening dat hun school nog te weinig aandacht besteedt aan het opvoeden van 
leerlingen of aan tussenschoolse opvang. Ook de veiligheid op school acht men vol-
doende, en volgens de besturen hebben hun scholen ook voldoende sociale samen-
hang of gemeenschapsgevoel weten te creëren. Volgens een kwart van de besturen is 
op hun school de voor- en naschoolse opvang nog niet goed geregeld, maar evenveel 
besturen zijn van mening dat dit niet een vanzelfsprekende taak van de school is.

De grootste discrepantie tussen taakopvatting en aandacht ervoor op school 
betreft het creëren van een aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Voor 91% van de 
besturen is dit een vanzelfsprekende taak voor de school, maar volgens 42% van de 
besturen schiet het daadwerkelijke aanbod op hun school nog tekort (figuur 5.2). 
Voor een volledige inschatting van de mate waarin de eigen school aandacht heeft 
voor genoemde thema’s, zie bijlage B5.1 (te vinden op de website, www.scp.nl).

Eenpitters in het primair onderwijs zijn vaker van mening dat ze op hun school 
voldoende aandacht besteden aan bovengenoemde maatschappelijke onderwerpen. 
Besturen van meerpitters in het voortgezet onderwijs (vooral van vbo-scholen) zijn 
daarentegen kritischer en zeggen dat hun scholen op enkele terreinen nog te weinig 
ondernemen. Het zijn met name besturen in de grote steden (met een raad-van-
toezichtmodel) die van mening zijn dat hun school niet in alle opzichten voldoende 
aandacht besteedt aan zulke maatschappelijke onderwerpen.

5.3 Sturing en organisatiewijze extra maatschappelijke taken

De meeste schoolbesturen sturen hun eigen school niet aan om een bredere maat-
schappelijke opdracht te vervullen. Ongeveer de helft van de besturen zegt dat vol-
ledig over te laten aan de school zelf. 11% van de besturen wil de extra taken op hun 
school juist beperkt houden; ze remmen de school eerder af dan deze aan te sporen 
tot extra maatschappelijke activiteit. Ruim een op de vijf besturen verlangt wel dat de 
school zijn maatschappelijke opdracht breder invult, maar verplicht de school daar 
niet toe. Minder dan een op de vijf besturen stuurt hun school wel aan op dit punt en 
vat dit juist expliciet op als hun bestuurlijke taak. Deze besturen stellen niet alleen 
eisen aan de school, maar spreken de school er ook op aan als deze nalatig is. Het 
zijn met name meerpitterbesturen in het voortgezet onderwijs die dit tot de kern van 
hun taak rekenen (tabel 5.1). Zulke grote besturen treffen we vaker in de grote steden 
aan; besturen in kleinere gemeenten vinden het minder vaak de verantwoordelijk-
heid van het bestuur om de school aan te sturen op een bredere maatschappelijke 
opdracht.
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Figuur 5.2
Vergelijking taakopvatting in het algemeen en taakrealisering op eigen school, 2007 
(in procenten)
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Tabel 5.1
Aansturing eigen school op maatschappelijke opdrachten, 2007 (in procenten)

een- 
pitter  
primair  
onderwijs 

een- 
pitter 
voortgezet 
onderwijs 

meer- 
pitter 
primair 
onderwijs 

meer- 
pitter 
voortgezet 
onderwijs 

meerpitter 
primair onderwijs 
en voortgezet 
onderwijs 

totaal  
(n = 489)

nee, wij proberen extra activitei-
ten en taken juist te beperken 18 3 9 22 11

nee, dat laten wij over aan de 
scholen zelf 46 61 48 31 35 49

ja, wij voeren daarover een 
gesprek met de scholen 21 24 24 31 9 22

ja, het is de kern van onze taak, 
we spreken de scholen erop aan 15 12 20 38 35 18

Bron: SCP (SBN’07) totaal is gewogen

Kijken we naar enkele organisatiekenmerken van de besturen, dan blijkt dat vooral 
besturen met een raad-van-toezichtmodel hun scholen aansturen om een brede 
maatschappelijke opdracht te vervullen; besturen met een klassiek organisatiemodel 
doen dat nog het minst. Besturen waarvan de meeste leden in loondienst zijn of zelf 
in het onderwijs hebben gewerkt, sturen eveneens hun school vaak aan op dit punt 
(figuur 5.3).

De aspecten die hier tot de maatschappelijke opdracht van de school zijn gerekend, 
lopen uiteen van bijvoorbeeld opvoedingsondersteuning tot sport. Schoolbesturen 
kunnen daarom slechts globaal aangeven welke sturingsmiddelen ze inzetten. Het 
meest kiezen de besturen voor netwerken rond de school en het leggen van contac-
ten. De grote schoolbesturen zetten niet alleen vaker middelen in, ze zetten ook 
meer middelen in. Ze betrekken regelmatig derde partijen bij de school en maken 
afspraken over de extra maatschappelijke activiteiten. Soms ook betekent het dat 
besturen extra financiële middelen of extra personeel inzetten. Veel minder vaak 
zoeken ze naar sponsors voor de extra activiteiten (tabel 5.2). In zowel het primair 
als het voortgezet onderwijs betreft sponsoring gemiddeld slechts kleine bedragen; 
in het primair onderwijs is dat gemiddeld 400 euro per school per jaar en in voortge-
zet onderwijs gemiddeld 1800 euro per school per jaar (Van der Wel en Krooneman 
2007). Dat komt, in het primair onderwijs, neer op minder dan 0,4% van de gemid-
delde rijksbijdrage per school; in het voortgezet onderwijs is dat ongeveer 0,2% van 
de rijksbijdrage per school (tk 2007/2008c).
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Figuur 5.3
Aansturing school door bestuur op bredere maatschappelijke opdracht, naar diverse 
organisatiekenmerken,a 2007 (in procenten)

Figuur 5.3
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Als schoolbesturen de vrije keuze hadden, zou 47% bij voorkeur goede afspraken 
maken met instanties buiten de school om het extra aanbod te organiseren. Verder 
zou 41% het zittende personeel professioneel voor de taak willen toerusten. Een 
kwart van de besturen zou de scholen zelf een budget willen geven voor die extra 
taken en slechts 7% zou de benodigde deskundigheid voor het extra aanbod ook echt 
zelf in huis willen halen. De helft van de besturen verlangt dan wel van de school dat 
die de extra activiteiten organiseert op een door het bestuur bepaalde wijze. Daaren-
tegen zou een op de tien besturen de school daar volledig vrij in laten, en de overige 
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besturen zouden de school dat niet verplichten, maar zeggen wel dat het voor de 
hand ligt dat de school de wens van het bestuur volgt.

Tabel 5.2
Mate van gebruik van sturingsmiddelen om maatschappelijke opdracht van de school te 
realiseren, 2007 (in procenten) (n = 204) 

overwegend soms zelden of nooit

netwerken en contacten leggen 31 50 19

andere partijen rond de school erbij betrekken en afspraken 
mee maken 23 50 27

extra financiële middelen ter beschikking stellen 12 59 29

extra personele middelen ter beschikking stellen 9 51 40

sponsors zoeken 3 26 71

Bron: SCP(SBN’07) gewogen

Alles in de brede school?
De brede school was ooit vooral bedoeld om leerlingen met achterstanden een ver-
rijkend aanbod te bieden. De laatste jaren wordt de brede school echter geacht ook 
andere doelgroepen aan te spreken. Juist brede scholen spelen al in op allerlei vragen 
uit de omgeving van de school. In een brede school is het, meer dan in een gewone 
school, vanzelfsprekend om allerlei opvangvoorzieningen en bijvoorbeeld een 
buitenschools cultureel aanbod te organiseren. Deze vorm lijkt daarom bij uitstek 
geschikt om bredere maatschappelijke opdrachten te organiseren. De ondervraagde 
schoolbesturen zijn echter verdeeld over de mogelijkheid om allerlei extra maat-
schappelijke activiteiten in de vorm van een brede school te organiseren. 60% vindt 
het een goede oplossing, maar 40% vindt dat niet. Iets meer dan een kwart van de 
besturen heeft een brede school in het beheer. Het zijn overwegend de besturen die 
al een of meer brede scholen hebben, die enthousiast zijn over deze vorm. Toch vindt 
een op de tien besturen die zelf een brede school hebben, het niet wenselijk om het 
extra aanbod op genoemde terreinen in een brede school te organiseren.

Besturen van openbaar onderwijs, die vaker een of meer brede scholen hebben, 
en in mindere mate ook de besturen van katholieke scholen, zijn positiever over de 
organisatie van het extra aanbod in een brede school dan de overige besturen.

5.4 Grenzen aan maatschappelijke taakverbreding

Het aantal vragen en wensen uit de samenleving, van overheid, ouders en politiek 
aan de school lijkt grenzeloos. Het is de vraag of schoolbesturen van mening zijn dat 
hun school op al die vragen moet antwoorden en als dat niet het geval is, waar een 
school dan de grens mag trekken.
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Twee derde van de besturen is van mening dat een school in principe gehoor moet 
proberen te geven aan maatschappelijke vragen en zich niet slechts mag beperken 
tot de kerntaken. Hun scholen hoeven alleen niet op elke vraag in te spelen. Onge-
veer een op de vijf besturen is van mening dat een school juist geheel vrij is om zich 
te beperken tot de kerntaken en 12% vindt dat een school dat slechts tijdelijk mag 
doen. Eenpitters in het bijzonder onderwijs zijn vaker van mening dat een school zich 
gewoon mag beperken tot de kerntaken; besturen van het openbaar onderwijs zijn 
daarentegen veel vaker van mening dat de scholen moeten inspelen op maatschap-
pelijke vragen (figuur 5.4).

Figuur 5.4
Instemming van besturen voor het zich als school willen beperken tot kerntaken, 2007 
(in procenten) (n = 487)

Figuur 5.4
Titel
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De meeste besturen zijn echter dus wel van mening dat er grenzen zijn aan wat scho-
len op dit punt vermogen. De besturen verschillen ook nauwelijks in de relevantie die 
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ze aan enkele criteria toekennen bij het trekken van de grens (figuur 5.5). Zo mogen 
de extra taken niet ten koste gaan van de primaire taak, het onderwijs zelf. De extra 
taken mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van de school, dat zeggen vooral 
de besturen van protestants-christelijke scholen, die daarin het meest van mening 
verschillen met besturen van openbare scholen. Daarnaast zijn er grenzen aan wat 
het personeel fysiek en mentaal aankan en aan wat het budget kan dragen. Besturen 
zijn het er ook over eens dat een school die toch al zwak presteert op onderwijstaken, 
zich maar beter niet kan wagen aan allerlei extra maatschappelijke taken en activi-
teiten. Ruim twee derde van de besturen vindt het relevant om een grens te trekken 
bij zaken die eigenlijk een taak zijn van anderen (bv. ouders); deze zaken horen niet 
bij de school thuis. Ook zou twee derde van de besturen zeker een halt toeroepen aan 
taken als er klachten van ouders komen over het beleid van de school, of als ouders 
en leerlingen om die taken wegblijven en voor andere scholen kiezen.

Figuur: 5.5
Waardering grensbepalende criteria, 2007 (in procenten)

Figuur 5.5
Titel

Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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5.5 Reactie schoolbesturen op stellingen over de maatschappelijke opdracht

Schoolbesturen lijken verschillend te denken over hoe breed of smal ze de maat-
schappelijke opdracht van de school opvatten – meer in het algemeen, maar ook voor 
hun eigen school – en waar ze de grens trekken. We hebben de besturen gevraagd te 
reageren op een aantal stellingen over dit thema.

De stelling die het meest op instemming kon rekenen, luidt dat ouders vooral zelf 
meer verantwoordelijkheid moeten gaan nemen voor hun kinderen. Ruim driekwart 
van de besturen is het hier (volledig) mee eens. Men vindt dat maatschappelijke pro-
blemen en tekorten niet op de school afgewenteld mogen worden.

Ongeveer twee derde van de besturen is van mening dat de extra taken soms ten 
koste gaan van de reguliere taken op hun school. Mede om die reden zegt waar-
schijnlijk 62% van de besturen dat hun school zeer selectief is in de extra maat-
schappelijke taken die ze wel of niet op zich nemen. Bij de andere stellingen over de 
maatschappelijke opdracht van de school lopen de meningen meer uiteen.

De helft van de besturen is van mening dat scholen zelf voor een breed aanbod 
kiezen, maar eenzelfde aantal besturen vindt juist dat maatschappelijke omstan-
digheden de school dwingen om zijn taak te verbreden. Daarnaast vindt 46% van de 
besturen dat die verbreding een goede zaak is, terwijl 52% stelt dat de reguliere taak 
van de school al breed genoeg is. Het minst eensluidend zijn de besturen over de 
stelling dat het terecht is om van de school al die extra taken te eisen, aangezien het 
onderwijs met publieke middelen wordt gefinancierd (figuur 5.6).

Uiteraard zijn er ook nu weer verschillen in opvattingen tussen de besturen, die 
samenhangen met enkele algemene achtergrond- en organisatorische kenmerken. 
Het zijn met name de meerpitters in het voortgezet onderwijs, vaak vbo-scholen, die 
van mening zijn dat hun school of scholen, als reactie op vragen en problemen uit de 
samenleving, zelf kiezen voor een breed aanbod. Dat is ook de mening van besturen 
van het openbaar onderwijs en van besturen in de vier grote steden. Besturen die het 
eens zijn met deze stelling, zijn tevens vaak van mening dat de samenleving eigenaar 
is van de school.

Dat het een goede zaak is dat hun school een brede maatschappelijke opdracht 
vervult, is de mening van met name openbare en katholieke besturen, vooral de 
meerpitters in het voortgezet onderwijs. Besturen van protestants-christelijk onder-
wijs stemmen daarentegen nog het minst in met deze stelling. De protestants-chris-
telijke besturen zijn ook minder vaak van mening dat hun school zelf kiest voor een 
breed aanbod als reactie op vragen en problemen uit de samenleving.

Klassieke eenpitterbesturen in het primair onderwijs zijn gereserveerder over een 
heel brede maatschappelijke opdracht van de school. De stelling dat de reguliere 
taak van de school al breed genoeg is, wordt vooral door deze besturen onderschre-
ven. Meerpitterbesturen in het voortgezet onderwijs en besturen die in beide secto-
ren scholen hebben, zijn het daar juist vaker mee oneens.
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Figuur: 5.6
Mening besturen over maatschappelijke opdracht van de school, 2007 (in procenten)

Figuur 5.6
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Bron: SCP (SBN’07) gewogen
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Het meest uiteenlopend was de reactie van besturen op de stelling dat de samenle-
ving van hun school of scholen aandacht voor de maatschappelijke opdracht mag 
verlangen, omdat het onderwijs uit publieke middelen wordt gefinancierd. Het 
zijn overwegend meerpitters in het voortgezet onderwijs, vaak van vbo-scholen, 
in de grote steden, die het met deze stelling eens zijn. Dit zijn veelal besturen met 
een aparte raad van toezicht en ze plaatsen het eigenaarschap van de school bij de 
samenleving.

Bijlage B5.2 toont de belangrijkste meningsverschillen tussen de besturen over de 
maatschappelijke opdracht van de school.
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5.6 Verschil in gehoor geven aan maatschappelijke opdrachten

Samenhang tussen bestuurlijke ambities, goed bestuur en de maatschappelijke opdracht 
van de school
In het voorgaande is duidelijk geworden dat besturen verschillend denken over de 
bandbreedte van de maatschappelijke opdracht van de school. De vraag is of er een 
samenhang is tussen deze opvattingen over de reikwijdte van de maatschappelijke 
taak van de school, de ambities van het bestuur en de opvatting over goed bestuur 
als: transparantie, geloofwaardigheid, integriteit, betrouwbaarheid en ‘doen wat we 
zeggen’.1 Tabel 5.3 laat de gevonden samenhangen zien; de meeste zijn niet erg groot.

Tabel 5.3
Samenhang tussen bestuurlijke ambitie, goed bestuur en responsiviteit, 2007 (in Pearson 
correlatiecoëfficiënten)

enthousiast over 
autonomie om 
eigen ambities te 
kunnen realiseren

mate  
van  
gewenste 
autonomie

markt- 
gericht  
profiel

klaar voor 
nieuwe 
bestuurlijk 
kader

opvat- 
tingen  
goed  
bestuur

aansturen 
maat-
schappelijke 
opdracht

mate van gewenste 
autonomie 0,25***

marktgericht profiel 0,26*** 0,13 **

klaar voor nieuwe 
bestuurlijk kader 0,17*** n.s. n.s.

goed bestuur 0,13*** 0,09* n.s. 0,13**

aansturen maatschap-
pelijke opdracht 0,22*** 0,16*** 0,21*** n.s. 0,16***

responsiviteit bestuur 0,28*** 0,11* 0,19*** 0,15** 0,20*** 0,45***

* significant op 0,05-niveau, ** significant op 0,01-niveau, *** significant op 0,001-niveau, n.s. = niet-significant.

Bron: SCP (SBN’07)

Het blijkt dat besturen die meer autonomie verwelkomen omdat ze daardoor hun 
ambities kunnen realiseren, tevens meer gericht zijn op de markt en hun scholen 
aansturen om een bredere maatschappelijke opdracht van de school te vervullen. 
De onderste rij in tabel 5.3 laat zien dat besturen die een meer responsieve houding 
(waarover straks meer) hebben, hun scholen vaker aansturen op het vervullen van 
een bredere maatschappelijke opdracht, en ook vaker de genoemde opvatting van 
goed bestuur onderschrijven.

Sturen op het vervullen van een bredere maatschappelijke opdracht, verschillen verklaard
In deze paragraaf wordt, in een aanvulling op de eerdere beschrijvende analyses, 
gezocht naar een verklaring voor de gevonden verschillen. Allereerst is onderzocht 
welke besturen hun scholen aansturen om een bredere maatschappelijke opdracht 
van de school te vervullen. Eerdere bivariate analyses gaven daar slechts een beperkt 
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zicht op, evenals als een uitgevoerde multidimensionele schalingstechniek (zie 
bijlage B5.3).2

Tabel 5.4 vat de regressieanalyses samen. Er zijn drie modellen onderzocht: een 
per sector en een voor alle besturen tezamen.3 In de modellen is opgenomen hoe 
schoolbesturen denken over het morele eigenaarschap van de school. De veron-
derstelling was immers dat de verschillende handelwijzen van besturen verband 
houden met hun eigenaarschapopvatting. Het effect blijkt in deze analyses echter 
niet significant te zijn.4 Het zijn vooral de echt grote besturen, veelal besturen met 
een raad-van-toezichtmodel, die hun school aansturen op een bredere maatschap-
pelijke opdracht. Deze besturen winnen zelf actief informatie in. In het voortgezet 
onderwijs lijken verder besturen met een raad-van-beheermodel met een onderscheid 
tussen een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, hun scholen aan te sturen op 
het vervullen van een bredere maatschappelijke opdracht. In het primair onderwijs 
is er nog een grotestedeneffect: besturen uit de G31-gemeenten sturen hun school 
vaker aan om bredere maatschappelijke opdrachten te vervullen dan besturen in 
andere gemeenten.

Tabel 5.4
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op het als bestuur aansturen 
van de school op een bredere maatschappelijke opdracht, 2007 (in ongestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten en verklaarde varianties)

primair 
 onderwijs
(n = 287) 

voortgezet 
onderwijs
(n = 150)

alle  
besturen
(n = 458)

(constante) -1,91~ -2,68~ -1,99**

primair onderwijs (ref. cat.) - -

voortgezet onderwijs - - 0,19

primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs - - -0,78

1 vestiging (ref. cat.)

2 vestigingen 0,24 -0,69 -0,33

3-4 vestigingen -0,31 -1,11 -0,65~

5-9 vestigingen 0,43 1,08 0,44

≥ 10 vestigingen 1,14* 0,68 0,97**

openbaar (ref. cat.)   

rooms-katholiek 0,03 0,52 0,25

protestants-christelijk -0,47 0,38 -0,28

algemeen bijzonder 0,02 0,25 0,09
overige denominaties (w.o. 
samenwerkingsbesturen) -0,18 0,10 -0,06
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Tabel 5.4 (vervolg)

primair 
 onderwijs
(n = 287) 

voortgezet 
onderwijs
(n = 150)

alle  
besturen
(n = 458)

overige gemeenten (ref. cat.)   

G4-gemeente 0,86 0,56 0,34

G31-gemeente 1,04** -0,69 0,50~

wel of niet ernstige kwesties
er speelt één of meer serieuze 
kwesties -0,27 0,53 -0,01

eigenaarschap: school is van 
de samenleving

(ref. cat.)
  

ouders eigenaar -0,24 -0,90 -0,31

bestuur eigenaar -0,40 0,19 -0,38

anders 0,31 -0,92 0,01

klassiek model (ref. cat.)   

raad van beheer  
(hoofdlijnen en mandatering) 0,31 0,65 0,42

raad van beheer (onderscheid 
ab/db) 0,18 2,49~ 0,59

raad van toezicht 0,90 1,42 1,27*

anders 0,31 -0,41 0,52

alle bestuursleden betaald (ref. cat.)   

vrijwilligersbestuur (geen 
vergoeding) 0,51 0,09 0,20

vrijwilligersbestuur (wel 
vergoeding) -0,12 -0,32 -0,24

geen bestuursleden uit het 
onderwijs 

(ref. cat.)
  

helft bestuursleden uit het 
onderwijs 0,75 1,02 0,61

meerderheid of alle bestuursleden 
uit het onderwijs -0,26 0,81 0,17

samenstelling bestuur op 
basis van vertegenwoordiging (ref. cat.)

  

inhoudelijke deskundigheid 0,10 -0,72 -0,07

algemene deskundigheid 0,32 -1,08 -0,01

anders, een mix 0,10 -0,74 0,05

frequentie en aantal 
informatiebronnen -0,05 0,02 -0,03

mate van het zelf actief 
informatie inwinnen 0,41** 0,74** 0,46***

Nagelkerke R2 en model 
significantie 0,23** 0,45*** 0,23***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0, 001.

Bron: SCP (SBN’07)
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De mate waarin besturen bereid zijn in te spelen op bredere maatschappelijke opdrachten
Een ander aspect dat hier onderzocht is, betreft een van de centrale vragen van dit 
onderzoek. Hoe kan het verschil tussen besturen in responsiviteit worden verklaard, 
dat wil zeggen: in de mate waarin zij zich openstellen voor maatschappelijke vragen? 
Het kenmerk ‘responsiviteit’ is een samengesteld kenmerk, gebaseerd op de onder-
werpen uit de vragenlijst die in tabel 5.5 genoemd zijn. Elk op zich, maar zeker ook 
alle tezamen, duiden ze op het belang dat wordt gehecht aan deze gevoeligheid voor 
maatschappelijke vragen en thema’s. Het gaat dus om een samengesteld kenmerk 
of schaalvariabele, waarvan, met een alfawaarde van 0,76, de samenhang tussen de 
items betrouwbaar is te noemen.

Tabel 5.5
Samengesteld kenmerk ‘mate van responsiviteit maatschappelijke opdracht van het bestuur’, 
2007 (in gemiddelden en standaard deviaties)a

(n = 452) st. dev.

wij als schoolbestuur houden ons niet direct bezig met de vraag of ons beleid 
maatschappelijk gezien ook wenselijk is (negatief geformuleerd en is dus 
omgecodeerd) 3,6 1,0

het is een goede zaak dat onze school/scholen zo’n bredere maatschappelijke 
opdracht vervult/vervullen 3,4 0,9

de samenleving mag van onze school/scholen vragen om hier aandacht aan te 
besteden, tenslotte wordt het onderwijs uit publieke middelen gefinancierd 3,0 1,0

onze school/scholen kiest/kiezen er zelf voor om een breed aanbod te creëren 
als antwoord op vragen en problemen uit de samenleving 3,4 0,9

als onze school/scholen goed inspeelt op allerlei maatschappelijke vragen of 
problemen, is dat voor ons als bestuur een criterium voor goed bestuur 3,6 0,8

als bestuur vinden wij het belangrijk om ons te verantwoorden voor een 
bredere maatschappelijke opdracht 3,7 1,0

a De schaal loopt van 1-5, Cronbachs alfa = 0,76.

Bron: SCP (SBN’07)

Verschillen tussen besturen in responsiviteit verklaard
In verschillende regressieanalyses, een per sector en een voor alle besturen tezamen, 
is vervolgens gekeken wat het effect is van algemene achtergrond- en organisatieken-
merken op de mate waarin besturen responsief zijn. De algemene achtergrondken-
merken5 zijn ook in deze analyses weer uitgebreid met opvattingen van het bestuur 
over het morele eigenaarschap van de school. Een van de veronderstellingen in het 
onderzoek was dat, afhankelijk van de opvattingen over het eigenaarschap, besturen 
in verschillende mate ontvankelijk zullen zijn voor de wensen van de samenleving of 
bijvoorbeeld die van ouders. De modellen zijn tevens uitgebreid met enkele ken-
merken die in de eerdere hoofdstukken zijn beschreven. Het zijn: de mate waarin 
besturen initiatieven nemen of initiatiefrijk sturen, de mate waarin besturen hun 
afzonderlijke vestigingen differentieel aansturen, de mate waarin ze zeggen klaar 
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te zijn voor de nieuwe bestuurlijke verhoudingen, en of de besturen al dan niet meer 
autonomie verwelkomen, omdat ze daardoor hun ambities kunnen realiseren. De 
vraag is immers of ambitieuze besturen – de besturen die hun autonomie graag 
ten volle willen benutten, die hun verschillende scholen of vestigingen afzonderlijk 
aansturen door in te spelen op de specifieke situatie van de school en ook zelf vaak 
het initiatief nemen, die bovendien zeggen helemaal klaar te zijn voor het nieuwe 
bestuurlijke arrangement – tevens de besturen zijn die meer openstaan voor maat-
schappelijke vraagstukken.

Sector, schaal en denominatie spelen geen rol van betekenis, maar de opvatting van 
het eigenaarschap heeft inderdaad een effect op de mate waarin besturen responsief 
zijn. Besturen die van mening zijn dat de samenleving eigenaar is van de school, 
staan veel meer open voor een uitgebreide maatschappelijke taak dan besturen die 
het eigenaarschap aan ouders of het bestuur zelf toedichten.

In het primair onderwijs zijn het de besturen in de vier grote steden die meer 
openstaan voor bredere maatschappelijke vraagstukken. In het voorgezet onderwijs 
blijkt dat als het bestuur zelf actief informatie inwint, dit eveneens effect heeft op de 
responsiviteit. Vrijwilligersbesturen zijn duidelijk minder responsief dan de betaalde 
besturen. Het formele organisatiemodel laat eveneens effect zien, maar anders dan 
in veel voorgaande analyses zijn het niet de besturen met een raad-van-toezichtmo-
del, maar die met een raad-van-beheermodel die meer responsief zijn. Verder blijkt 
dat besturen die hun vestigingen gericht en differentieel aansturen, die zeggen klaar 
te zijn voor de verandering in bestuurlijke verhoudingen en die meer autonomie 
willen om hun ambities te realiseren, ook vaker openstaan voor bredere maatschap-
pelijke opdrachten. In beperktere modellen (niet in de tabel) bleken grote besturen 
responsiever dan (zeer) kleine besturen. In deze uitgebreide modellen heeft de schaal 
van het bestuur echter slechts een marginaal effect op de responsiviteit (tabel 5.6).
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Tabel 5.6
Effecten van algemene achtergrond- en organisatiekenmerken op mate van responsiviteit 
maatschappelijke opdracht van bestuur, 2007 (in ongestandaardiseerde regressiecoëfficiënten 
en verklaarde varianties)

primair  
onderwijs
(n = 289) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 149) 

alle  
besturen  
(n = 459)

(constante) 3,39*** 3,73*** 3,50***

primair onderwijs (ref. cat.) - -

voortgezet onderwijs - - 0,10

primair onderwijs en 
voortgezet onderwijs - - -0,23~

1 vestiging (ref. cat.)

2 vestigingen 0,03 0,13 -0,04

3-4 vestigingen 0,08 0,13 0,02

5-9 vestigingen 0,01 0,29~ 0,05

≥ 10 vestigingen 0,16 0,34 0,19~

openbaar (ref. cat.)   

rooms-katholiek 0,11 0,13 0,10

protestants-christelijk -0,13 0,14 -0,06

algemeen bijzonder -0,04 0,01 -0,05

overige denominaties -0,06 0,11 -0,04

overige gemeenten (ref. cat.)   

G4-gemeente 0,44* 0,16 0,30*

G31-gemeente 0,09 -0,05 0,06

wel of niet ernstige  
kwesties

er speelt één of meer 
serieuze kwesties 0,05 0,05 0,05

school is van de 
samenleving (ref. cat.)   

ouders eigenaar -0,15 -0,32* -0,20**

bestuur eigenaar -0,32** -0,19 -0,34***

anders 0,04 -0,21 -0,10

klassiek model (ref. cat.)   

raad van beheer (hoofd-
lijnen en mandatering) 0,16~ 0,30~ 0,18*

raad van beheer 
(onderscheid ab/db) 0,07 0,82* 0,21

raad van toezicht 0,19 -0,26 0,07

anders 0,07 0,32 0,18

alle bestuursleden betaald (ref. cat.)   

vrijwilligersbestuur (geen 
vergoeding) -0,25 -0,58* -0,36**
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Tabel 5.6 (vervolg)

primair  
onderwijs
(n = 289) 

voortgezet 
onderwijs 
(n = 149) 

alle  
besturen  
(n = 459)

vrijwilligersbestuur 
(wel vergoeding) -0,29~ -0,51* -0,38**

geen bestuursleden uit het 
onderwijs (ref. cat.)   

helft bestuursleden uit het 
onderwijs 0,06 0,14 0,15

meerderheid of alle 
bestuursleden uit het onderwijs -0,09 -0,15 -0,12

samenstelling 
bestuur op basis van 
vertegenwoordiging (ref. cat.)   

inhoudelijke deskundigheid -0,03 -0,19 -0,01

algemene deskundigheid -0,01 -0,33* -0,06

anders, een mix 0,07 -0,19 0,04

frequentie en aantal 
informatiebronnen -0,01 -0,02~ -0,01

mate van het zelf actief 
informatie inwinnen 0,01 0,11* 0,04

mate initiatiefrijk sturen -0,01 0,04 -0,01

mate van differentieel 
sturen 0,11* -0,02 0,10**

klaar voor nieuwe 
bestuurlijk kader 0,22* 0,12 0,19**

enthousiast over autonomie 
om eigen ambities te 
kunnen realiseren 0,16~ 0,27* 0,18**

R2 en model significantie 0,29*** 0,37** 0,29***

~ p < 0,10, * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0, 001.

Bron: SCP (SBN’07)

5.7 De maatschappelijke opdracht van de school volgens de besturen, conclusies

Een van de vragen in dit onderzoek betreft de bereidheid van schoolbesturen om oog 
te houden voor bredere maatschappelijke vraagstukken, zelfs als die eventueel het 
directe belang van hun school overstijgen. Door de gehanteerde onderzoeksmethode 
van een goeddeels voorgestructureerde schriftelijke vragenlijst, is het niet mogelijk 
om het begrip ‘de maatschappelijke opdracht van de school’ uitvoerig te bevragen 
en zo tot een nadere afperking te komen, maar dat was ook niet de opzet van het 
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onderzoek. Wel gaat het erom zicht te krijgen op hoe schoolbesturen denken over de 
maatschappelijke opdracht van de school, meer in het algemeen, maar zeker ook met 
betrekking tot hun eigen scholen. Ook was het de vraag of de besturen van mening 
zijn dat daar ook echt een taak voor hen ligt. Want besteden de scholen volgens de 
besturen wel voldoende aandacht aan alle onderwerpen of zijn er thema’s die best 
wat meer aandacht kunnen krijgen? Daarnaast is gekeken naar wat besturen zelf 
ondernemen op dit punt.

De maatschappelijke opdracht van de school is in een aantal hoofdthema’s aan de 
schoolbesturen voorgelegd, met de vraag of deze in principe tot de reguliere taken 
van de school behoren of niet.

Veel van deze thema’s zijn herkenbaar voor de besturen. Het valt op dat de 
besturen maar weinig thema’s hebben toegevoegd aan wat ze de maatschappelijke 
opdracht van de school achten. In die zin is de beperking die een voorgestructu-
reerde schriftelijke vragenlijst met zich meebrengt kennelijk dus ook weer niet zo 
groot. Op drie terreinen vullen de schoolbesturen de maatschappelijke opdracht van 
de school aan: identiteit en religieuze vorming, zorg voor gehandicapte leerlingen 
of andere leerlingen die zorg behoeven, en het stimuleren van de ontplooiing en het 
individuele talent van leerlingen.

Opvallend is dat veel schoolbesturen voor- en naschoolse opvang (nog) niet tot het 
reguliere takenpakket van de school rekenen, hoewel deze taak, kort nadat de survey 
plaatsvond, voortaan wettelijk is vastgelegd. Hetzelfde geldt voor het organiseren 
van maatschappelijke stages (nog niet wettelijk vastgelegd); daarvan vindt een derde 
van alle besturen dat dit geen reguliere taak van de school is.

De laatste jaren zijn er veel discussies geweest over de verantwoordelijkheidsver-
deling tussen ouders en de school wat betreft de opvoeding van leerlingen. Hoewel 
de meeste besturen vinden dat ouders meer verantwoordelijkheid voor hun eigen 
kinderen moeten nemen, wijzen de besturen de opvoedende taak van de school niet 
af, integendeel. Een ruime meerderheid vindt de opvoeding van leerlingen tot de 
reguliere taken behoren, maar opvoedings- of gezinsondersteuning behoort daar 
volgens twee derde van de besturen niet toe.

Hoewel integratie en het voorkomen van segregatie voor de meeste besturen van-
zelfsprekende taken voor de school zijn, is het dat voor veel eenpitters in het primair 
onderwijs, voornamelijk van protestants-christelijke scholen, niet. Besturen van het 
openbaar onderwijs vinden dit juist wel een reguliere taak van de school. De opvat-
tingen van besturen over het morele eigenaarschap werken door in het onderscheid 
dat ze aanbrengen tussen reguliere en niet-reguliere taken voor de school. Het blijkt 
dat besturen die van mening zijn dat ouders eigenaar zijn van de school, minder 
geneigd zijn om integratie en het voorkomen van segregatie tot de gewone taken te 
rekenen. Waarschijnlijk is dat omdat deze besturen van mening zijn dat het belang 
van ‘hun’ ouders daarmee niet gediend is. Ook uit hun mening over andere onder-
werpen blijkt dat deze besturen het maatschappelijk takenpakket van de school 
minder uitgebreid opvatten dan andere besturen.
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Meningen over een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid van scholen 
in het algemeen en de feitelijke aandacht daarvoor op de eigen school/scholen 
wijken soms van elkaar af. Veel besturen zijn van mening dat hun school voldoende 
aandacht besteedt aan allerlei maatschappelijke onderwerpen. Van elk hier onder-
scheiden thema zegt evenwel 5 tot soms 20% van de besturen dat hun school daar 
nog te weinig oog voor heeft. De grootste discrepantie tussen het belang dat een 
bestuur toekent aan een thema en de aandacht daarvoor op de eigen school betreft 
het aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Negen van de tien besturen vinden dit 
belangrijk, maar tegelijk zeggen vier van tien besturen dat hun scholen daarin nog 
tekortschieten. Meerpitters in het voortgezet onderwijs oordelen kritischer over hun 
eigen scholen betreffende voldoende aandacht voor deze maatschappelijke thema’s 
dan eenpitters in het primair onderwijs. Deze eenpitters zeggen vaker dat hun school 
al genoeg doet.

Er zijn ook verschillen in de manier waarop schoolbesturen het extra aanbod 
zouden willen organiseren. Wel gaat bij de meeste besturen de voorkeur uit naar 
netwerken en contacten buiten de school en is men niet zozeer geneigd al het aanbod 
de school binnen te halen. De schoolbesturen zijn verdeeld over de vraag of het extra 
aanbod in de vorm van een brede school georganiseerd moet worden. Zelfs voor 
besturen die al een of meer brede scholen besturen, ligt dit niet direct voor de hand.

De maatschappelijke vraag lijkt onuitputtelijk, en hoewel de meeste besturen van 
mening zijn dat scholen gehoor moeten geven aan die maatschappelijke vraag, stel-
len zij wel grenzen. Met name eenpitters van bijzondere signatuur zijn van mening 
dat een school zich zonder meer mag beperken tot zijn kerntaken. Besturen van 
openbaar onderwijs vinden dat juist niet. Dat de objectieve noodzaak van taakverbre-
ding voor openbaar-onderwijsbesturen ook verschilt van die van eenpitters in het bij-
zonder onderwijs is denkbaar, maar is op basis van dit onderzoek niet aan te tonen.

De meningen zijn verdeeld over de wenselijkheid van het vervullen door scholen 
van een bredere maatschappelijke opdracht. Besturen van protestants-christelijk 
onderwijs zijn daarin terughoudend, besturen van katholiek of openbaar onderwijs 
vinden het doorgaans een goede zaak. Voor veel schoolbesturen is het geen steek-
houdend argument dat onderwijs uit publieke middelen wordt gefinancierd en de 
school daarom oog moet hebben voor maatschappelijke vragen.

In hoofdstuk 4 werd de vraag gesteld of de besturen die meer autonomie willen en 
zeggen helemaal klaar te zijn voor het nieuwe bestuurlijke arrangement, ook tevens 
de besturen zijn die meer oog hebben voor een brede maatschappelijke opdracht van 
de school. In dit hoofdstuk is getracht dit allereerst letterlijk in beeld te brengen via 
een multidimensionele schalingstechniek (zie bijlage B5.3). Dat leverde een globaal 
beeld op (naar type bestuur en opvattingen van de maatschappelijke opdracht van 
de school). Via verklarende analyses is vervolgens vastgesteld welke besturen hun 
school aansturen op het vervullen van een brede maatschappelijke opdracht. Het 
blijkt dan met name om de zeer grote schoolbesturen te gaan, met een raad-van-toe-
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zichtmodel – besturen die in ruime mate ook zelf actief informatie inwinnen over 
hun scholen.

Een andere analyse moest antwoord geven op de vraag of er aanwijzingen zijn 
dat in een situatie van toenemende autonomie voor school en bestuur, besturen oog 
zullen houden voor bredere maatschappelijke opdrachten, en op de vraag of bestu-
ren daarin van elkaar verschillen. Deze houding is hier responsiviteit genoemd. Het 
blijkt dat besturen die van mening zijn dat de samenleving eigenaar is van de school, 
vaak besturen in de vier grootste steden, responsiever zijn dan besturen met andere 
opvattingen over het eigenaarschap en besturen uit andere steden of gemeenten. 
De betaalde besturen staan duidelijk meer open voor die maatschappelijke vraag 
dan vrijwilligersbesturen. Besturen die de toenemende autonomie willen benut-
ten om hun ambities te realiseren en die ook zeggen klaar te zijn voor het nieuwe 
bestuurlijke arrangement, zijn eveneens responsiever dan andere besturen. Het lijkt 
er bovendien op dat grote besturen meer openstaan voor zulke maatschappelijke 
vragen dan kleine besturen.
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Noten

1 Het kenmerk ‘goed bestuur’ is een met behulp van factoranalyse samengesteld kenmerk 
op basis van de eerder beschreven criteria voor goed bestuur:
– transparant zijn;
– geloofwaardig en integer zijn;
– betrouwbaar zijn;
– doen wat we zeggen.

 De betrouwbaarheidstest levert een Cronbachs alfa van 0,83 op, wat wil zeggen dat het 
een betrouwbare samengestelde maat voor goed bestuur betreft.

2 Bijlage B5.3 bevat tevens het resultaat van een zogenoemde multipele correspondentie-
analyse, waarmee besturen visueel te typeren zijn naar hun opvattingen over de extra 
taken van de school. Ook nu betreft het een beschrijvende analysetechniek.

3 Bij de analyses voor het voortgezet onderwijs is gecontroleerd of er verschil is tussen 
besturen naar onderwijstype (algemeen vormend of beroepsonderwijs); die verschillen 
bleken echter niet significant. Voor een betere vergelijking tussen de sectoren primair en 
voortgezet onderwijs is het kenmerk daarom uit de analyses en tabellen gelaten.

4 Uit een analyse van een beperkt model, waarbij alleen de algemene achtergrondkenmer-
ken plus de opvatting van het eigenaarschap zijn onderzocht, bleek evenwel dat besturen 
die zeggen dat ouders de eigenaar zijn, hun scholen minder vaak aansturen op het vervul-
len van een bredere maatschappelijke opdracht.

5 Ook bij deze analyse in het voortgezet onderwijs is gecontroleerd of er verschil is tussen 
besturen naar onderwijstype (algemeen vormend of beroepsonderwijs); die verschillen 
bleken echter eveneens niet significant.
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School governance 
School boards on good governance and the social task of the school 
 
Summary

Context of the study

New administrative arrangements in education: more powers for school boards
In recent years, the government has been delegating more tasks and responsibili-
ties to school boards. This process of decentralisation, which is still in full swing, 
is sometimes referred to as ‘more autonomy for schools’. It means that the govern-
ment will henceforth play more of a backseat role and give more freedom for making 
decisions to schools themselves or, more accurately, to school boards as the com-
petent authority. It is after all school boards that are ultimately responsible for what 
happens in the school, and therefore also for the quality of teaching and the achieve-
ment of pupils. As with all processes of decentralisation, the key question is which 
administrative scale and which degree of autonomy offer the best guarantee for – in 
this case – good education, satisfied teachers, parents and pupils, a varied range 
of courses and more effective and efficient deployment of resources. In the 1990s 
the emphasis in education was on the devolution of tasks to local authorities, as for 
example in the policy on educational disadvantage. From around 2002, under the 
previous government, the role of school boards in particular underwent a change. 
An underlying question in the present study is whether this shift in responsibilities 
and powers is a good thing or whether there is a need for critical comment. 

Little known about the role and views of school boards 
This study is concerned with the question of how primary and secondary school 
boards are embracing their increasing autonomy. It is too early for a genuine evalua-
tion study; as stated, the process is still in full swing. However, in order to be able to 
assess the possible implications of this functional decentralisation, it is important 
to obtain a clearer view of these key players in the new administrative arrangement. 
Until now, little was known about school boards in the primary and secondary 
sectors. In the first place, this study presents an overview at national level of how 
school boards interpret and fulfil their role and tasks; more and different demands 
are being placed on the new role of school boards, for example in relation to trans-
parency and the notion of ‘multiple public accountability’. In the second place, this 
study answers the question of how school boards themselves feel about their new 
role and about the associated conditions for good governance, and to what extent 
they are perhaps already responding to the change. Are all school boards prepared 
for this change? Finally, the study shows how far school boards feel their social 
responsibility extends and to what extent they are aware of socially desirable objec-
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tives: their ‘social task’. As the ability of the government to guarantee attention for 
such social objectives through education declines, this question is becoming more 
and more important.

The school boards in this study
The study involved 500 primary and secondary school boards, just under a third of 
the total number of school boards in these sectors. The boards included in the study 
completed a written questionnaire on the above themes in 2007. 

Main findings and answers to central questions

The administrative landscape
The first study question, which sought to provide a greater insight into the diversity 
of school boards, was as follows:

– What, generally speaking, are the most important characteristics of primary and secondary 
school boards in the method of organisation, management and division of tasks between 
school boards and school management teams?

Wide differences between boards in terms of size, legal form and denomination
Primary and secondary school boards can vary enormously. An average school 
board looking after one primary school differs considerably from a board govern-
ing several secondary schools, or even from a board with just one secondary school. 
For example, where a one-school board in the primary education sector will have an 
average of around 200 pupils in its charge, for a secondary school board that number 
can easily reach 1,700, though the number of pupils per school is generally half this. 
This study was mainly concerned with the ‘scale’ of the school board, in the sense 
of the number of schools under its governance. Roughly half of all primary school 
boards and around three-quarters of school boards in the secondary sector are 
responsible for only one school. This means that all other boards manage more than 
one school; in some cases boards are responsible for several dozen. 

There are also differences in the legal form of school boards which are of rel-
evance for this study mainly in terms of the democratic legitimacy and ownership 
of the school – to which we shall return later. Boards of Protestant schools normally 
take the form of an association, while boards of Catholic schools tend to be founda-
tions. In the state sector, school boards are being given autonomy on a large scale, 
generally entailing a transformation from an integral board to a public foundation. 

School boards also differ in terms of the denomination or focus of the schools 
they manage. The assumption in the study was that these differences could also 
influence the way in which a school board defines its mission, interprets the moral 
ownership of the school and is willing to accept and be accountable for social tasks.
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Hardly any board members are recruited through a completely open procedure
The majority of primary and secondary school boards consist of volunteers, and 
in most cases these are not full-time posts. It is not easy to find people willing to 
participate in school boards; one in five secondary school boards actually describe 
it as extremely difficult, as do one in four primary school boards. It does have to be 
borne in mind here that only a minority of boards attempt to recruit new members 
via an open procedure; around 14% of primary school boards and 24% of secondary 
school boards recruit new members using a procedure that is completely open. The 
majority of boards look for new members on recommendation by an existing board 
member, a member of the supervisory board or of the participation council (co-opta-
tion). Boards generally seek members with specific or general administrative skills. 
On between around 15% and 40% of school boards, the members consist largely of 
people who themselves were once employed in education.

Boards mainly govern at a distance
Boards most commonly adopt a ‘board of management’ model, setting the main 
frameworks and delegating tasks and powers to the school management team. 
Half of all school boards operate such a model. Primary school boards in charge of 
only one school often operate a traditional model, with the board bearing ultimate 
responsibility and the management team carrying out the hands-on management 
tasks. The supervisory board model is operated by 11% of school boards, especially 
in secondary education, and a number of boards are also currently transforming 
their present organisation to this model; it is not unlikely that many boards which 
say they currently govern from a distance and impose retrospective accountabil-
ity are already more or less fulfilling a supervisory role, with many of the actual 
management tasks having been delegated to their management teams. Two-thirds 
of school boards say that – regardless of the model chosen – they govern in broad 
outline, setting frameworks with retrospective accountability from school manage-
ment teams. Boards operating a supervisory board model, by contrast, more often 
focus their governance on specifics and policy; here, the supervisory role has already 
been separated from the administrative task.

Busy times ahead for school boards; severe pressure for some boards
School boards are currently having to deal with a great many issues; some of those 
issues require a very great deal of attention, such as the recently introduced lump-
sum funding system for primary schools and the concerns about accommodation in 
both the primary and secondary sectors – almost half of all school boards have prob-
lems here! – as well as having to translate the quality policy into practice. Adminis-
trative upscaling is still going on, especially in the primary education sector, where 
a quarter of school boards are currently engaged in or have recently completed a 
merger. In a small minority of school boards (between 4% and 7%), all attention 
is focused on a specific serious problem, such as poor pupil achievement at their 
school, the threat of closure, financial problems or unpleasant incidents or conflicts.
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Who owns the school? 
There is an ideologically tinted difference of opinion between boards concerning 
the moral ownership of the school, and this works through into the way in which 
the board views its role. Some boards feel that society is the owner of the school, 
while others consider parents to be the owners. These views help determine the 
willingness of the board to respond to wishes and demands from society or from 
parents, respectively. The school stakeholders to which the boards are willing to 
render public account are also determined by these views on ownership. Primary 
school boards with one school under their governance, and boards of Protestant 
schools (predominantly associations who represent their members) generally tend to 
consider parents as the owners of the school. By contrast, secondary school boards 
much more often take the view that society is the owner of the school. These views 
determine which group in society the board looks to for its lead. 

Boards were also asked about important aspects of their mission, and here too it 
was found that there are differences between boards depending on their denomina-
tion. At Protestant schools, the religious identity is very important, while for boards 
in the state sector an open admissions policy is essential. 

School boards often leave the initiative to the school management team; does this guar-
antee the autonomy of the school?
School boards generally take a neutral stance in the practical division of tasks 
between the board and the school management team. The board is mainly active in 
areas such as mergers or establishment policy. Although the school board ultimately 
takes the decisions in many cases, it is the school management team which takes the 
initiative. This definitely applies for topics in relation to the social task of the school.

Almost three-quarters of school boards are content to leave the school to do what 
it is good at. This could be an indication that the autonomy of the school itself is 
guaranteed by the board. Discussions on the new relations in the education system 
sometimes reveal doubt about whether ‘more autonomy for the school’ actually 
relates to the school management team, or whether in practice it mainly boils down 
to more autonomy for the competent authority – i.e. the school board. Half the 
boards questioned, however, disagreed with this latter suggestion. 80% of school 
boards believe that the position of school head will become more attractive due to 
the greater autonomy; two-thirds of boards also believe that the position of school 
board members will also benefit, while 44% believe that this also applies for the 
posts of teacher or lecturer.

Limited information-gathering; little control focusing on specifics
It may be assumed that, in order to perform its tasks adequately, a school board must 
be well-informed about its school. In many cases, however, the provision and utilisa-
tion of information is limited. Teachers, pupils and non-teaching staff are not really 
seen as a source of information, probably because school boards primarily receive 
information in a passive fashion, generally from their school management team, 
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and less often actively solicit information themselves. Explanatory analyses revealed 
that school boards which do actively seek information, and which more frequently 
consult a variety of sources, also show more initiative in the way they govern. 

An important question in relation to decentralisation is whether it will prompt 
school boards to govern their schools in a more targeted way. After all, the decision 
to decentralise is often taken because it is felt that control from the centre is not 
specific enough and leaves too little scope for schools to respond to their specific 
local situation. Several methods have been used to explore whether school boards do 
indeed aim for customisation. Financial policy means that just over half the school 
boards govern their different schools in (partially) differing ways, by giving extra 
money to individual schools for innovation or where there are serious problems. Two 
out of five boards, however, adopt the principle of ‘distributive justice’, in which all 
schools receive money according to the funding norms.

Most school boards pursue a generic policy, in which they govern all schools 
in more or less the same way. Specific governance is more common in secondary 
schools, especially where there are a large boards operating a supervisory board 
model.

New administrative framework

The second study question was concerned specifically with the new administrative 
framework and good governance.

– How do boards put the new administrative arrangement into practice, characterised by more 
autonomy for the school and the board and by a different accountability structure, and how 
do they interpret ‘good governance’?

Wide-ranging administrative reorganisations
Are school boards moving to transform their administrative organisation in the 
light of the new arrangements? This was indeed found to be the case: a third of 
boards reported that they are planning an administrative reorganisation in the near 
future, while more than a quarter stated that they had recently completed such a 
reorganisation. A third of boards – including many primary school boards govern-
ing just one school – say that there is no reason for change, because everything is 
running perfectly well. It remains to be seen whether this attitude proves correct, 
because these boards, too, are being given greater autonomy and are being con-
fronted with the associated demands in terms of transparency of governance, as 
well as with a different accountability structure. On the other hand, most boards 
recognise that there is a need for changes in their administrative organisation, while 
many boards recognise a need for further professionalisation.

Good governance is about quality 
The new administrative arrangements in primary and secondary education are char-
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acterised by greater scope or autonomy for school boards. At the same time, more 
and more demands are being imposed on boards, for example in respect of transpar-
ency of governance. A great deal has been written about governance, and about what 
constitutes good governance in the private and (semi-) state sector. In this study, 
school boards were asked how they themselves interpret good governance. Many 
boards share the same views on this; for example, they consider quality standards 
and a good image for the school to be much more important than quantitative cri-
teria such as having more schools or more pupils. Large, professional boards attach 
greater importance to transparency. Boards governing just one school in the primary 
education sector attach more value to ‘soft’ criteria such as a good atmosphere in 
the school and in the team, unity of purpose between school management team 
and school board, and low staff turnover. It is striking that, for more than half the 
boards, the degree to which their schools respond to all kinds of social demands or 
problems is also a criterion of good governance; by contrast, two out of three boards 
do not regard it as important to render account on the degree to which their schools 
heed calls for a broader social task.

Small boards modest in their desire for autonomy; large boards enthusiastic and ambi-
tious
One in three school boards are unreservedly enthusiastic about more autonomy; they 
expect it to enable them to realise their ambitions more effectively. This is the case 
for large boards, often operating a supervisory board model. Small boards in the 
primary education sector, often of Protestant schools, are by contrast more modest 
in their desire for economy. Many of these boards would prefer to outsource a 
number of tasks, probably reflecting a realistic assessment of their own administra-
tive capacity. Secondary school boards do want more autonomy, with the exception 
of boards with a serious problem at their school.

Giving more autonomy to schools and school boards is also intended to lead to 
a more differentiated educational offering. Just under half the boards are already 
responding to the market by giving their school a particular profile – often a specific 
educational approach or an extensive cultural offering. Just over a one in five boards, 
mainly in the four largest cities (Amsterdam, Rotterdam, The Hague and Utrecht), 
are embracing ‘new learning’ at one or more of their schools.

The majority of boards say they are already ready for more autonomy; however, it 
is by no means the case that the internal supervisory task has been separated from 
the administrative task on every board: 43% of boards are still exploring the impli-
cations of this separation of tasks and 19% reported that they were not even aware 
that this separation had to be implemented. On more than half of all school boards, 
therefore, this condition for transparent administration is currently not being met. 
Large boards with a supervisory board model more often report that they are ready 
for the new administrative arrangement; naturally, these boards have already com-
plied with the required segregation of tasks.
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A tentative start on horizontal accountability
Another principle in the new administrative arrangement entails a change in the 
accountability structure. Horizontal accountability is becoming more and more 
commonplace, but is something of a confusing notion. It is often interpreted as 
legitimisation and accountability, whereas in fact it is concerned more with schools 
and school boards learning from the relationship with stakeholders in the local 
setting, and recognising the added value that those relationships can have for the 
education provided (Onderwijsraad 2006). It would perhaps be more accurate to 
speak of a horizontal dialogue, as proposed by the Independent Committee on the 
Governance Code in the Vocational Education and Training and Adult Education 
sector (Onafhankelijke commissie governance code BVE (2006)). One in five school 
boards say they are already actively involved in horizontal accountability; just under 
half say they are doing something about this, while a small minority (10%) say they 
are not aware of this development. The boards which say they engage in horizon-
tal accountability do so mainly via their annual report; a much smaller proportion 
actively inform or engage in discussion with those around them (horizontal dia-
logue). There appears to be no question of rendering account here. Boards often 
think of the ‘traditional’ players when it comes to their accountability: the school 
management team, the participation councils, the overarching school management 
bodies and, slightly less often, parents and teachers. These players are also described 
as the priority stakeholders (Hooge & Helderman 2007). One in five school boards 
do not consider parents to be a logical party to involve in this dialogue; 40% hold the 
same view about teachers. 

As expected, the views on the moral ownership of the school correlate with the 
willingness of the board to render public account. Boards which place the ownership 
of the school with the parents are less willing to be accountable to a wider public, 
while boards which believe that the community is the owner of the school are by 
contrast willing to render account on a wide range of public fronts, to more parties 
and on more issues.

Many critical comments concerning the new administrative arrangement
School boards generally do not expect a great deal from this administrative change. 
For example, no fewer than two-thirds of boards think the change is more likely to 
increase rather than reduce bureaucracy, whereas it is the precise aim of the govern-
ment to shield the education system from too many rules and too much bureaucracy. 
Roughly half the boards also believe that there is still too much government regu-
lation. Two out of five boards feel that many school boards still have insufficient 
administrative capacity. Finally, one in five boards do not believe that this change 
in the administrative arrangements will lead to better quality of education, which is 
ultimately the point of it all. 
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The social task of the school 

The third study question is concerned with the opinions and choices of school 
boards in the light of the increasing pressure on schools to respond to the most 
diverse demands and wishes of parents, society and politicians.

– How much importance do school boards attach to their school not only providing good educa-
tion but also fulfilling a wider social task, and to what extent are the boards themselves aware 
of such social themes?

In an earlier exploratory study, the Netherlands Institute for Social Research/scp 
attempted to identify what the social task of the school should be taken to mean in 
practice (Turkenburg 2005). The central question in this study is what school boards 
consider to be a mainstream task of the school (and what they do not), and what 
they think about the securing of the broader social objectives via education. Do the 
boards themselves also actively respond to this? The expectation was that boards 
would vary from a narrow focus, exclusively concentrating on the core tasks of the 
school, to a very broad focus in which boards assigned the school a whole gamut of 
social tasks.

In which fields is a task envisaged for the school?
Most of the social themes identified are regarded by school boards to a greater or 
lesser extent as forming part of the normal tasks of the school. This applies, for 
example, for many themes relating to upbringing, care and assistance, combating 
disadvantage, safety and social cohesion, moral development, citizenship, culture, 
sport and exercise and additional provision for gifted pupils. On the other hand, 
even in the area of childcare, something which schools are now required by law to 
offer, by no means all school boards consider this to be a task for the school; fewer 
than a third of primary school boards consider childcare to be a mainstream task 
for the school. Just over a third of school boards do not believe that the ‘voluntary 
placement’, which is not yet a statutory requirement, forms part of the normal tasks 
of the school. 

The initiative for the social task lies with the school itself
The majority of school boards believe that their schools devote sufficient attention 
to these social themes, though according to some boards their schools sometimes 
fall short on this. Discrepancies can be observed in virtually all areas between what 
boards consider to be a mainstream task for their school and the attention their own 
school actually devotes to that theme. In most cases, however, these discrepancies 
are small; the biggest discrepancy between the view of the board and the attention 
given by their school to a social issue relates to the provision for gifted pupils; 91% 
of boards regard this as a logical task for the school, while at the same time 42% 
reported that their own school does not yet offer such provision. 
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Half the boards leave the decision on whether or not their school will respond to 
all manner of social demands and wishes entirely to the school. More than one in 
five boards regard it as desirable that their school should respond, but do not make 
it compulsory for them to do so, while fewer than one in five boards give specific 
direction to their school on this point and explicitly see this as a task for the board. 
Roughly one in ten boards actually try to protect their schools from having to take 
part in too many extra activities. Depending on how school boards feel about the 
ownership of the school, they are willing to give their school a very broad social task 
(the school is owned by the community) or a more limited task (the school belongs 
to the parents).

Limits to the social task of the school
There are limits to what schools can do. According to school boards, these extra 
tasks must never put the primary task of the school under pressure, and in particular 
schools which are performing weakly would do well to limit themselves to their core 
tasks, in the view of boards. Boards of Protestant schools appear to be less inclined 
to fulfil a very broad social task. This may be because these boards listen mainly to 
the parents, who perhaps do not want such a broad offering. It is mainly the genu-
inely a large boards operating a supervisory board model which actively encourage 
their schools to fulfil a broader social task and to take on additional duties. In these 
cases it is the boards themselves which actively solicit information in order to direct 
their schools. 

Boards which embrace the new arrangement are also more responsive 
Which boards are more willing to respond to broader social demands? The degree 
to which school boards are sensitive to social demands and themes is described in 
this study as their responsiveness. It was found in the study that boards which place 
ownership of the school with the parents, but also those which regard the board 
itself as the owner of the school, are less responsive than boards which regard the 
community as the owner of the school. Paid boards are much more responsive than 
voluntary boards, and the same applies for boards from the four largest cities: they 
have a greater affinity with broader social interests. Boards which would like more 
autonomy in order to achieve their ambitions and which say they are entirely ready 
for the new administrative arrangement are also more responsive in encouraging 
their school to fulfil a broader social task.

A few concluding remarks
This study has shown that school governance is in the thick of change. It is accord-
ingly too early to draw up a status report. On the other hand, there is a pertinent 
question as to whether it would not have been better to ensure that certain aspects 
were properly covered before leaving everything to the school boards. 

It has to be borne in mind that processes such as this take time. Some school 
boards are already further ahead in their thinking than others. There appears to be a 
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world of difference between the powerful, professional boards and the small volun-
tary boards, some of which actually appear to be barely aware of the administrative 
changes. Many school boards will have to adapt their organisational structure and 
embrace their new role. In addition, primary school boards will first have to become 
familiar with the concept of lump-sum funding in order to be able to make full use 
of their new-found autonomy.

Professionalisation of both school boards and school management teams is 
necessary. In addition, it is highly likely that a certain administrative scale is needed, 
though it is not possible to say in advance what constitutes the ideal size for a school 
board. Small boards in particular – and especially many of those in the primary 
education sector – will have to give consideration to increasing their administra-
tive scale and to further professionalisation. Large professional boards can set an 
example here. However, it is more likely that small boards will wish to find their own 
ways of doing this, perhaps through cooperation between several boards of single 
schools, with support from the sector board or the overarching bodies.

A great deal of confusion remains as regards horizontal accountability, which school 
boards are so far embracing it to only a very limited extent. 

Another dilemma is who oversees the boards. It seems likely that most primary 
and secondary school boards will opt for an administrative model with a separate 
supervisory board (an organic division, also known as the two-tier model) or, if they 
are too small in scale for this, a functional separation. This will entail a division of 
tasks: governance and supervisory tasks will both be carried out within one and the 
same board or competent authority, but each will be performed by different individu-
als (the one-tier model). This separation is seen as a condition for good governance 
and is likely to become a statutory requirement in the near future. This separation 
is also necessary from the point of view of transparency, but will not resolve all the 
problems. The problem will simply be displaced, because the question now is no 
longer ‘who oversees the board?’ but ‘who ensures that the supervisors perform their 
task properly?’ – assuming that the internal supervisor oversees the board. 

Another equally important question is ‘who appoints the supervisor?’. Although 
co-optation is currently quite commonplace, it is not desirable from the perspec-
tive of good governance. All educational sectors have now developed their own 
good governance code. That is a start, but the key issue is of course that the code is 
observed.
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Bijlage A Schema van schoolinterne en -externe 
  relaties1

Bijlage A
Titel

rijksoverheid

onderwijsinspectie

gemeente

ouders

koepelorganis.,
sectorraad e.d.

overige externe
partners

Raad van Toezicht

bovenschools management

schoolbestuur
(college van Bestuur)

school
(A)

school
(B)

school-
leiding/
directie

docenten

leerlingen

1 Het gaat hier om een globaal overzicht. Afhankelijk van de gekozen organisatiestructuur 
kan er nog sprake zijn van de volgende schoolinterne en bovenschoolse gremia / functies:
– algemeen directeur /algemene directie
– meerschoolse directeur
– directeurenoverleg
– directeurenberaad /directieberaad
– raad van bestuur
– ongedeeld bestuur 
– stichtingsbestuur
– stichtingsbureau 
– bestuursbureau
– stafbureau
– secretariaat
– toezichtcommissie
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Bijlage B Bestuursmodellen – vrijwilligers of betaald – 
  naar sturingsfilosofie

Tabel B.1
bestuursmodellen, vrijwilligers of betaald, naar sturingsfilosofie, 2007 (in procenten)

sturen op hoofd-
lijnen, controle 
achteraf

sturen vanuit 
financiële 
invalshoek

sturen 
inhoudelijk, 
‘beleidsrijk’ anders totaal

klassiek model 
vrijwillig, geen 
vergoeding 35 12 16 12 75

n = 115
vrijwillig, wel 
vergoeding 12 2 2 16

deel of alle 
bestuursleden  
in loondienst 5 2 2 9

totaal 52 13 20 14 100

Raad van Beheer model 
(hoofdlijnen & mandatering)

vrijwillig, geen 
vergoeding 57 6 6 4 72

n = 246
vrijwillig, wel 
vergoeding 20 2 2 1 25

deel of alle 
bestuursleden  
in loondienst 2 0 3

totaal 79 8 7 5 100

Raad van Beheer model 
(onderscheid in algemeen  
en dagelijks bestuur)

vrijwillig, geen 
vergoeding 48 14 5 67

n = 18
vrijwillig, wel 
vergoeding 19 10 29

deel of alle 
bestuursleden  
in loondienst 5 5

totaal 67 19 14 100

Raad van Toezicht model
vrijwillig, geen 
vergoeding 8 2 9

n = 71
vrijwillig, wel 
vergoeding 13 4 2 19
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Tabel B.1 (vervolg)

sturen op hoofd-
lijnen, controle 
achteraf

sturen vanuit 
financiële 
invalshoek

sturen 
inhoudelijk, 
‘beleidsrijk’ anders totaal

deel of alle 
bestuursleden  
in loondienst 15 2 36 19 72

totaal 36 2 40 23 100

ander model
vrijwillig, geen 
vergoeding 28 0 3 23 54

n = 46
vrijwillig, wel 
vergoeding 26 5 8 38

deel of alle 
bestuursleden  
in loondienst 0 8 8

totaal 54 0 8 38 100

Bron: SCP (SBN’07) gewogen percentages
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In het zicht van de toekomst. Sociaal en Cultureel Rapport 2004. isbn 90-377-0159-0
Investeren in vermogen. Sociaal en Cultureel Rapport 2006. isbn 90-377-0285-6

The Netherlands in a European Perspective. Social & Cultural Report 2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
The Quality of the Public Sector (Summary). Social and Cultural Report 2002. isbn 90-377-0118-3

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000. Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties 2007
2007/1 Publieke prestaties in perspectief. Memorandum quartaire sector 2006-2011 (2007). 

isbn 978-90-377-0298-9
2007/2 Nieuwe links in het gezin (2007). Marion Duimel en Jos de Haan. 

isbn 978-90-3770287-3
2007/3 Robuuste meningen? Het effect van responsverhogende strategieën bij het onderzoek Culturele 

Veranderingen in Nederland (2007). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0300-9
2007/4 Een nuchtere kijk op gezond gedrag. Vier thema’s voor gezondheidsbevordering (2007). 

isbn 978-90-377-0280-4. 
2007/5 Verschillen in verzorging. De verzorging van ouderen in negen eu-landen (2007). 

Evert Pommer, Edwin van Gameren, John Stevens, Isolde Woittiez. 
isbn 978-90-377-0258-3

2007/6 Prestaties van de rechtspraak: productiviteit in perspectief (2007). Ab van der Torre, 
Jedid-Jah Jonker, Frank van Tulder, Theresa Steeman, Gerard Paulides. 
isbn 978-90-377-0294-1

2007/7 Türken in Deutschland und den Niederlanden. Die Arbeitsmarktposition im Vergleich (2007). 
Jaco Dagevos, Rob Euwals, Mérove Gijsberts en Hans Roodenburg. 
isbn 978-90-377-0308-5

2007/8 Een gele kaart voor de sport. Een quick-scan naar wenselijke en onwenselijke praktijken 
in en rondom de breedtesport (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0307-8
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2007/9 Kosten in kaart. Een macrokostendecompositie toegepast op instellingen voor verstan-
delijk gehandicapten (2007). Evelien Eggink, Jedid-Jah Jonker en Michel Ras. 
isbn 978 90 377 0143 2

2007/10 Sport in the Netherlands (2007). Annet Tiessen-Raaphorst en Koen Breedveld. 
isbn 978-90-377-0302-3

2007/11 Geld op de plank. Niet-gebruik van inkomensvoorzieningen (2007). Jean Marie Wildeboer 
Schut en Stella Hoff. isbn 978-90-377-0207-1

2007/12 Toekomstverkenning vrijwillige inzet 2015 (2007). Paul Dekker, Joep de Hart en Laila 
Faulk. isbn 978-90-377-0311-5

2007/13 Aandacht voor de wijk. Effecten van herstructurering op de leef baarheid en veiligheid (2007). 
Karin Wittebrood en Tom van Dijk. isbn 978-90-377-0309-2

2007/14 Meedoen met beperkingen. Rapportage gehandicapten 2007 (2007). Mirjam de Klerk 
(red.). isbn 978-90-377-0310-8

2007/15 Interventies voor integratie. Het tegengaan van etnische concentratie en bevorderen van 
interetnisch contact (2007). Mérove Gijsberts en Jaco Dagevos. 
isbn 978-90-377-0312-2

2007/16 Blijvend in balans. Een toekomstverkenning van informele zorg (2007). Alice de Boer en 
Joost Timmermans. isbn 978-90-377-0313-9

2007/17 Vertrouwen in de rechtspraak nader onderzocht (2007). Paul Dekker en Tom van der 
Meer. isbn 978-90-377-0318-4

2007/18 Verbinding maken. Senioren en internet (2007). Marion Duimel.  
isbn 978-90-377-0317-7.

2007/19 Moeders, werk en kinderopvang in model. Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvang-
beslissingen van moeders met jonge kinderen (2007). Ingrid Ooms, Evelien Eggink en 
Edwin van Gameren. isbn 978-90-377-0314-6

2007/20 De sociale staat van Nederland 2007 (2007). Rob Bijl, Jeroen Boelhouwer en Evert 
Pommer (red.). isbn 978-90-377-0321-4

2007/21 Toekomstverkenning informele zorg (2007). Alice de Boer (red.).  
isbn 978-90-377-0319-1

2007/22 Beter aan het werk. Trendrapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting 
(2007). Gerda Jehoel-Gijsbers (red.). isbn 978-90-377-0327-6

2007/23 Out in the Netherlands. Acceptance of homosexuality in the Netherlands (2007). Saskia 
Keuzenkamp en David Bos. isbn 978-90-377-0324-5

2007/24 Achterstand en afstand. Digitale vaardigheden van lager opgeleiden, ouderen, allochtonen en 
inactieven (2007). Eric van Ingen, Jos de Haan en Marion Duimel.  
isbn 978-90-377-0316-0

2007/25 Het beste van twee werelden. Plattelanders over hun leven op het platteland (2007). Carola 
Simon, Lotte Vermeij en Anja Steenbekkers. isbn 978-90-377-0320-7

2007/26 Maten voor gemeenten 2007. Een analyse van de prestaties van de lokale overheid (2007).  
B. Kuhry, J.J.J. Jonker, m.m.v. M. Ras. isbn 978-90-377-0323-8

2007/27 Jaarapport integratie 2007 (2007). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.  
isbn 978-90-377-0330-6

2007/28 Discriminatiemonitor niet-westerse allochtonen op de arbeidsmarkt 2007 (2007). Iris 
Andriessen, Jaco Dagevos, Eline Nievers en Igor Boog. isbn 978-90-377-0331-3

2007/29 Het bereik van het verleden. Ontwikkelingen in de belangstelling voor cultureel erfgoed. 
Het cultureel draagvlak deel 7. (2007). Frank Huysmans en Jos de Haan. isbn 
978-90-377-0284-2

2007/30 Armoedemonitor 2007 (2007). Cok Vrooman, Stella Hoff, Ferdy Otten en Wim Bos. 
isbn 978-90-377-0337-5
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2007/31 Verklaringsmodel verpleging en verzorging 2007. Jedid-Jah Jonker, Klarita Sadiraj, Isolde 
Woittiez, Michiel Ras en Meike Morren. isbn 978-90-377-0334-4

2007/32 Comparing Care. The care of the elderly in ten eu-countries. Evert Pommer, Isolde Woit-
tiez en John Stevens. isbn 978-90-377-303-0

2007/33 Surfende senioren. Kansen en bedreigingen van ict voor ouderen. Jos de Haan, Oene 
Klumper, Jan Steyaert (red.). isbn 978-90-377-0362-7

scp-publicaties 2008
2008/1 Vrijwillig verzorgd. Over vrijwilligerswerk voor zorgbehoevenden en mantelzorgers buiten de 

instellingen (2008). Jeroen Devilee. isbn 978-90-377-0353-5
2008/2 Vroeger was het beter. Nieuwjaarsuitgave 2008 (2008). isbn 978-90-377-0344-3
2008/3 Facts and Figures of the Netherlands. Social and Cultural Trends 1995-2006 (2008). Theo 

Roes (ed.). isbn 90-377-0211-8 
2008/4 Nederland deeltijdland. Vrouwen en deeltijdwerk (2008). Wil Portegijs en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0346-7
2008/5 Het dagelijks leven van allochtone stedelingen (2008). Andries van den Broek en Saskia 

Keuzenkamp (red.). isbn 978-90-377-0336-8
2008/6 De openbare bibliotheek tien jaar van nu (2008). Frank Huysmans en Carlien Hille-

brink. isbn 978-90-377-0351-1
2008/7 De openbare bibliotheek tien jaar van nu. De hoofdlijnen (2008). Frank Huysmans en 

Carlien Hillebrink. isbn 978-90-377-0373-3
2008/8 The future of the Dutch public library: ten years on (2008). Frank Huysmans en Carlien 

Hillebrink. isbn 978-90-377-0380-1 
2008/9 De virtuele cultuurbezoeker. Publieke belangstelling voor cultuurwebsites (2008). Jos de 

Haan en Anna Adolfsen. isbn 978-90-377-0357-3
2008/11 Sociale veiligheid ontsleuteld. Veronderstelde en werkelijke effecten van veiligheidsbeleid 

(2008). Lonneke van Noije en Karin Wittebrood. isbn 978-90-377-0349-8
2008/12 Grijswaarden. Monitor ouderenbeleid 2008 (2008). Cretien van Campen (red.). 

isbn 978-90-377-0376-4
2008/13 Overwegend onderweg. De leefsituatie en de mobiliteit van Nederlanders (2008). Lucas 

Harms. isbn 978-90-377-0377-1
2008/14 De sociale pijler. Ambities en praktijken van het grotestedenbeleid (2008). Jeroen 

Hoenderkamp. isbn 978-90-377-0378-8
2008/15 De school bestuurd. Schoolbesturen over goed bestuur en de maatschappelijke opdracht van de 

school (2008). Monique Turkenburg. isbn 978-90-377-0338-2

scp-essays
1  Voorbeelden en nabeelden (2005). Joep de Hart. isbn 90-377-0248-1
2  De stem des volks (2006). Arjan van Dixhoorn. isbn 90-377-0265-1
3  De tekentafel neemt de wijk (2006). Jeanet Kullberg. isbn 90-377-0261-9
4  Leven zonder drukte (2006). Tjirk van der Ziel met een naschrift van Anja Steenbekkers 

en Carola Simon. isbn 90-377-0262-7
5  Otto Neurath en de maakbaarheid van de betere samenleving (2007). Ferdinand Mertens. 

isbn 978-90-5260-260-8

Overige publicaties
  Veel geluk in 2007. Nieuwjaarsuitgave (2007). Paul Schnabel (red.).  

isbn 978-90-377-0295-8
  Marktplaats Europa. Vijftig jaar publieke opinie en marktintegratie in de Europese Unie (2007). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Henk Kox, Arjan Lejour, Bas Straathof, Peter 
Tammes en Charlotte Wennekers. isbn 978-90-377-0305-4
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  Samenloop van regelingen (2007). Mirjam de Klerk, Gerda Jehoel-Gijsbers.  
isbn 978-90-377-0315-3

  Hoe groot is de vraag? Operationalisatie van de potentiële vraag naar awbz-gefinancierde zorg 
(2007). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-377-0341-2

  Monitoring van sociale acceptatie van homoseksuelen in Nederland (2007). Saskia Keuzen-
kamp. isbn 978 90 377 0329 0

  Ondersteunende voorzieningen (2008). Roelof Schellingerhout. isbn 978-90-3770354-2
  Wel of niet aan het werk (2008). Patricia van Echtelt en Stella Hoff . isbn 90-377-0364-1
  Ontwikkeling van awbz-uitgaven 1985-2030 (2008). Evelien Eggink, Evert Pommer en 

Isolde Woittiez. isbn 90-377-0365-8
  Veranderlijkheid van opvattingen over de eu (2008). Charlotte Wennekers. 

isbn 978-90-377-0382-5
  Advies over het macrobudget huishoudelijke wmo-hulp voor 2009 (2008). Evert Pommer, 

Ab van der Torre. isbn 90-377-0383-2
  Informatievoorziening integratie niet-westerse allochtonen. Inventarisatie van de beschikbare 

bronnen en voorstellen voor verbetering (2008). Jaco Dagevos en Mérove Gijsberts.
  isbn 978-90-377-0388-7
  De ongrijpbare respondent (2008). Josine Verhagen. isbn 978-90-377-0359 7.
  Europa’s buren. Europees nabuurschapsbeleid en de publieke opinie over de Europese Unie (2008). 

Paul Dekker, Albert van der Horst, Suzanne Kok, Lonneke van Noije en Charlotte 
Wennekers. isbn 978 90 377 0381 8


