
 
De verbindingsrol nader bekeken 
Wij hebben hiervoor een beeld geschetst van een maatschappij die ingrijpend verandert, 
leerlingen en studenten die veranderen, en een druk op onze onderwijsorganisaties om in 
deze dynamiek het juiste te blijven doen. Wat zijn vervolgens de juiste keuzen die het 
bestuur moet maken? Wij hebben het dan bijvoorbeeld over het starten dan wel stoppen van 
bepaalde opleidingen, het investeren in nieuwe onderwijsmiddelen, nieuwe 
huisvestingsconcepten, investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten, investeren in 
de kwaliteit van docenten, of de digitalisering van het onderwijs.  
Dit zijn complexe vraagstukken waarvoor veelal geen pasklare antwoorden voorhanden zijn. 
Wij weten wel dat dit soort vraagstukken op de een of andere manier aan de orde komen in 
de ‘boardroom’, in het overleg tussen bestuur en intern toezicht. Daarbij gaat het, zo weten 
we ook, nogal eens over het ‘op de verkeerde stoel zitten’. Misschien blokkeert de discussie 
over de verkeerde stoel wel te veel het gezamenlijk debat over de ambities van de 
organisatie en moeten we het als intern toezichthouders aandurven om soms even aan te 
schuiven om vervolgens weer de eigen rol in te nemen. Juist het elkaar aanspreken op deze 
beweging ‘naar elkaar toe en weer op afstand’ is goed voor de governance, lijkt ons. Niet bij 
voorbaat de terreinen afbakenen, maar elkaar aanspreken als de ander zich iets te veel 
‘bemoeit met’. Die dynamiek toelaten geeft wellicht meer ruimte om gezamenlijk aan 
innovaties te werken.  
Bij innovaties gaat het over het algemeen om een zorgvuldige afweging van belangen en 
alternatieven en het betrekken van stakeholders die input kunnen leveren dan wel uiteindelijk 
geraakt worden door de beslissing. Naar onze mening komt daarbij ook de rol van de raad 
van toezicht aan de orde. De raad dient, zo weten we, in ieder geval toezicht uit te oefenen 
op een actief en zorgvuldig stakeholderbeleid van het bestuur. In geval van innovaties is het 
inschatten van de stakeholderbelangen binnen en buiten de organisatie van cruciaal belang. 
Wij denken dat het ‘van buiten naar binnen denken’, het verbinden van maatschappelijke 
ontwikkelingen en opvattingen met de organisatie, een belangrijke rol is van de 
toezichthouder. Deze rol dient zich verder te ontwikkelen, vooral nu steeds duidelijker wordt 
dat een raad van toezicht zich niet alleen dient te richten naar het belang van de eigen 
stichting, maar ook het bredere publieke belang van onderwijs moet meewegen. Een 
toezichthouder moet dus weten wat er maatschappelijk speelt, wat dit betekent voor het 
onderwijs (en het onderzoek) en wat dit vervolgens betekent voor de eigen instelling. De 
toezichthouder moet dus actief in contact staan met de buitenwereld. Zij moet weten wat de 
stakeholders precies vinden, denken, zien, en ontwikkelen. Zij moeten weten welke trends 
zich voordoen en wat de vertaling daarvan is richting het onderwijs. Wat dat betreft zou 
toezicht en innovatie een logische combinatie moeten zijn, toch …? 
Op die manier ook kunnen thema’s als innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs 
beter geagendeerd worden in het overleg tussen bestuur en toezicht. De bestuurder zal dan 
ook meer profijt kunnen hebben van de brede oriëntatie en verschillende invalshoeken zoals 
ingebracht door de raad van toezicht. Dat maakt bijvoorbeeld de omgevingsverkenning 
waardevoller, levert inzichten voor het meerjarenbeleid en de planning- en controlcyclus. Het 
is daarom niet zo ‘gek’ dat bestuur en intern toezicht vaker dan voorheen een gezamenlijke 
heisessie organiseren (vaak ook met andere betrokkenen/deskundigen erbij) om over een 
thema als innovatie dieper na te denken en gebruik te maken van elkaars inzichten. Vaak 
immers ontstaat de beste innovatie buiten de formele agenda om. 
Durven we het als toezichthouders aan om op bepaalde momenten wat dichter tegen het 
bestuur aan te schuiven, zonder de eigen rol en verantwoordelijkheid uit het oog te 
verliezen? En als we het aandurven, welke condities stelt dat dan aan ons: minder 
behoudend zijn? Meer kwaliteit inbrengen? Zorgvuldig met belangen omgaan? Voldoende 
zichtbaar zijn? Het bestuur de ruimte (blijven) geven om te besturen? Laten we die 
‘competenties’ hieronder nog eens nader onder de loep nemen. 
 
Wat vraagt dat van de toezichthouders? 



Om op het VTOI-congres terug te komen: maar liefst 82% van de deelnemers bleek van 
mening dat de raad van toezicht een belangrijke rol heeft bij het inspelen op de 
veranderingen in de samenleving en het werken aan innovatie. Een kleiner percentage 
(70%) van de toezichthouders geeft aan dat ze daarover voldoende strategisch-inhoudelijk 
debatteren met het bestuur. Blijkbaar kan het overleg over innovaties hier en daar nog wel 
wat verbeteren. Ruim een kwart van de toezichthouders vindt dat daarvoor dan wel de 
samenstelling van de raad moet veranderen. Daarom is het een relevante vraag in het kader 
van dit essay welke aanvullingen dan wel vernieuwingen binnen de raad nodig zijn om het 
debat met het bestuur over innovatie adequaat te kunnen voeren. Ons lijkt op basis van het 
voorafgaande, dat met name de volgende kwaliteiten binnen de raad (meer) aanwezig 
zouden moeten zijn. 
In de eerste plaats de antennefunctie om de maatschappelijke ontwikkelingen en opvattingen 
te signaleren en van buiten naar binnen in te brengen. Het bestuur wordt daarmee 
‘opgerekt’. Daarnaast dient de raad volgens ons de kwaliteit te hebben om een bijdrage te 
leveren aan een cultuur van ‘vernieuwend denken en willen leren’ in het overleg met het 
bestuur: stimuleren dat het bestuur actief over innovaties gaat nadenken en de meest 
relevante stakeholders daarbij betrekt; ervoor zorgen dat het bestuur scherp(er) wordt in zijn 
visie, uitgangspunten en doelstellingen; niet schromen om als toezichthouders eigen 
opvattingen in te brengen om het bestuur op een goede manier te ‘challengen’; ervoor 
zorgen dat de kwaliteit van het strategisch debat over innovaties verbetert, enzovoorts. 
Ten aanzien van innovaties in het onderwijs lijken ons expertises als onderwijsinhoud, ICT, 
organisatieontwikkeling en HRM erg belangrijk. In het verleden waren raden van toezicht 
nogal eens overmand met financiële mensen. Gaandeweg gaat het weer meer om 
onderwijsinhoud en kwaliteit van docenten. Dat is een goede ontwikkeling. Een andere 
kwaliteit ter stimulering van de innovatie in het onderwijs ten slotte, is het kunnen verbinden 
van diverse disciplines (zoals onderwijskunde met ICT) en mensen (professionals, 
stakeholders e.d.) met elkaar om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan het overleg over 
innovatie. Een mooie uitdaging toch voor de toezichthouders in het onderwijs? 
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