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Het woord ‘strategie’ roept bij mensen verschil-
lende associaties op. “Hij is een groot strateeg!” 
kan met bewondering gezegd worden. Het beeld 
van een veldheer, die zijn troepen met slimme 
zetten naar de overwinning leidt. Maar “Hij was 
weer strategisch bezig” klinkt meer naar iemand 
die wat manipulatief is, met een verborgen 
agenda misschien wel.

Strategie wordt vaak genoemd in de drieslag 
missie-visie-strategie. Met de missie als de overal 
en altijd in de organisatie geldende waarden, en 
de visie als het doel waarnaar de koers wordt 
uitgezet. De koers, dat is de strategie. Over het 
sturen, wenden en keren van de koers gaat deze 
Special. 

Wij hebben het voorrecht om in ons werk met 
veel bestuurders gesprekken te voeren. Bestuur-
ders van organisaties met veel scholen, een paar 
scholen of van één school. Bestuurders in de 
grote steden, in de provinciesteden en op het 
platteland. Bestuurders van openbaar en 
bijzonder, van regulier en speciaal onderwijs. 
Bestuurders van PO-, VO-, en MBO-organisaties. 
De samenwerking met deze bestuurders en hun 
schoolorganisaties vormen de basis voor deze 
Special.

Wij zien het als een belangrijke uitdaging om ons 
steentje bij te dragen aan de verdere versterking 
van het onderwijsbestuur in Nederland. 

Wij blijven graag met u in gesprek en hopen dat 
deze Special daar weer aan bijdraagt.
 

Hermann van Holt 
Directeur Sardes 

Voorwoord
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Onderwijsbestuurders hebben de afgelopen 
vijfentwintig jaar veel gewonnen aan autono-
mie. Ook al is het commentaar niet van de lucht 
– die autonomie wordt in de praktijk ingeperkt 
door allerlei oekazes vanuit overheden – in 
vergelijking met vroeger tijden is de bestuurlijke 
ruimte onmiskenbaar gegroeid. Terwijl de 
autonomie van onderwijsbestuurders toenam, 
werd het leven op allerlei gebieden complexer. 

In het onderwijs klinkt het geluid dat de 
klassieke, klassikale onderwijsvorm al een halve 
eeuw is achterhaald: het aanleren van 21ste-
eeuwse vaardigheden vraagt om een heel 
andere onderwijsaanpak. Eigenlijk zijn docenten 
en scholen toe aan versterking van hun eigen  
21ste-eeuwse vaardigheden... 

Anderen vinden dat hiermee de vernieuwing 
veel te ver doorslaat. Een leerling blijft een 
leerling; zo snel evolueert de mens nu ook weer 
niet. Een leerling heeft een vaste groep en een 
leraar nodig. Zo nodig het onderwijsprogramma 
aanpassen, met behoud van wat volgens onze 
rijke ervaring goed werkt, is dan het devies. 

Ook andere belanghebbenden roeren zich. Aan 
de lijst maatschappelijke taken van het onder-
wijs wordt met regelmaat weer iets toegevoegd. 
Steeds roept dit de discussie op of dit wel een 
taak van het onderwijs is of zou moeten zijn. 

Grotere autonomie in een complexer wordende 
wereld; dat vraagt nogal wat van de bestuurder. 
De bestuurder richt zich op basis van zijn 
formele opdracht primair op het belang van de 
schoolorganisatie. Voor de continuïteit van de 
organisatie is een betrouwbare stroom 
inkomsten nodig. Inkomsten van onderwijs-
organisaties zijn veilig wanneer er voldoende 
leerlingen zijn en als de inspectie tevreden is. 

Vanuit dit belang stelt en bewaakt het bestuur 
kaders. Hoe directer een thema de continuïteit 
van de scholen of de schoolorganisatie raakt, 
hoe steviger bestuurders hun inbreng doen 
gelden. 

Maar met deze zakelijke basis zijn we er nog 
niet. Waar blijft de onderwijsbestuurder met 
zijn onderwijskundige opvattingen, met zijn 
onderwijsvisie? Dat is niet altijd eenvoudig. We 
voerden onlangs een gesprek met een VO-
bestuurder over de nieuwkomers in zijn regio. 
Het eerste half uur vertelde deze bestuurder 
met passie over zijn eigen ervaringen met een 
kind uit een land in oorlog. Wat dit kind en 
andere nieuwkomers nodig hebben, en wat dat 
vraagt van scholen. “Ik voel mij verantwoorde-
lijk”, stelde hij nadrukkelijk. Daarna ging hij over 
op de actuele situatie op zijn scholen. Nieuwko-
mers stroomden daar niet gemakkelijk in – het 
was voor de docenten weer een nieuwe 
belasting, terwijl er al genoeg op hen afkomt. 
De huisvesting was ook een punt. En er was al 
een andere scholengemeenschap die zich 
bereid toonde alle nieuwkomers op te nemen 
die uit de Internationale Schakelklas uitstro-
men. “Dus dat vinden we een goede oplossing: 
alle nieuwkomers gaan naar de passende 
school bij dat bestuur”, besloot hij. Maar 
helemaal gelukkig leek hij er toch niet mee. 

Dit voorbeeld brengt nog een mogelijk dilemma 
aan het licht: komen het 
maatschappelijk belang 
en het organisatie-
belang altijd 
overeen? 

Redactioneel

“Grotere 
autonomie in een 

complexer wordende 
wereld; dat vraagt nogal 
wat van de bestuurder”
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En hoe verhoudt zich dat tot het belang van een 
individu? Op de vraag hoe om te gaan met het 
fenomeen van ‘het kind centraal’, stelde de 
Onderwijsraad (2017) dat onderwijsorganisaties 
het maatschappelijk belang zouden moeten 
laten prevaleren boven het individuele belang 
van het kind, wanneer deze belangen met 
elkaar in conflict komen. Zitten maatschappe-
lijke belangen, organisatiebelangen en individu-
ele belangen elkaar vaker in de weg? 
Wij volgen met grote interesse hoe onderwijsor-
ganisaties in de praktijk met deze dilemma’s 
omgaan. Het antwoord is aan u.

Als eenmaal is bepaald wat wenselijk is, hoe 
koerst de organisatie dan zo scherp mogelijk af 
op het doel? Deze volgende stap, de strategie, is 
het thema van deze Special. Een strategie 
bepalen is een kunde, een vaardigheid. 

In het onderwijs is strategisch besturen nog 
relatief jong – het is nog maar zo’n vijfentwintig 
jaar geleden dat besturen bestonden uit ouders 
(bijzondere besturen) of dat de gemeente het 
bestuur vormde (openbaar onderwijs). Scholen 
waren uitvoerende organisaties met alleen 
ruimte voor een eigen identiteit. In het eerste 
artikel Een bovenmeester behoeft geen strategie 
beschrijven Anne Hoogenboom en Robine 
Mens de stappen waarmee we, met vallen en 
opstaan, van toen naar nu zijn gekomen.

Veel onderwijsbestuurders betrekken mede-
werkers uit alle geledingen van de organisatie 
bij het ontwikkelen van een strategisch meerja-
renplan. Samen staan ze stil bij de vraag ‘wat 
willen wij?’, veelal geïnspireerd door het 
Rijnlands model. In het artikel Zo zijn onze 
strategische manieren werpen Marianne van 
Teunenbroek en Robine Mens aanvullende 
vragen op, zoals: wat komt er op ons af? En: 
welke waarde willen we toevoegen? Ze bespre-
ken modellen die kunnen helpen bij het 
beantwoorden van de vragen en beschrijven 
hoe scenariodenken kan bijdragen aan het 
toetsen van de toekomstbestendigheid van 
strategische plannen.

In de huidige tijd worden we omringd door data 
en speelt het gebruik daarvan in bedrijven en 
organisaties een steeds grotere rol. De overheid 
stelt steeds meer en sneller openbare data 
beschikbaar. Ook ons toenemend gebruik van 
sociale media levert een enorme hoeveelheid 
data op. Kunnen onderwijsorganisaties 
gebruikmaken van data bij het benaderen van 
strategische vraagstukken? In het artikel Big 
data gebruiken bij uw strategiebepaling verken-
nen Puk Witte en Sandra Beekhoven die vraag. 
Zij presenteren vervolgens een omgevingsana-
lyse van een fictief schoolbestuur.

Ons werk brengt met zich mee dat wij met 
bestuurders over allerlei thema’s gesprekken 
voeren. In die gesprekken komen vele overwe-
gingen, wensen en zorgen aan de orde. 
Sommige opmerkingen of flarden van een 
gesprek blijven bij, soms omdat de situatie heel 
bijzonder is en soms omdat we de afwegingen 
ineens vaker horen van bestuurders. Voorbeel-
den van met name het laatste vindt u in het 
artikel Strategische gesprekken van Irma Mie-
dema.

We eindigen met het artikel Welke waarden zijn 
leidend in het onderwijs? waarin Anne Hoogen-
boom en Marianne van Teunenbroek ingaan op 
waardestrategieën. Het bedrijfsleven heeft een 
ruime ervaring met het gebruik van waardestra-
tegieën om naar de eigen positie van de 
organisatie te kijken. Met respect voor de 
eigenheid van het onderwijs, verkennen we de 
bruikbaarheid van die modellen in onderwijsor-
ganisaties.

Wij zien strategisch besturen als een voorwaar-
de voor een succesvolle toekomst van het 
onderwijs. En als een kunde, die in het onder-
wijs volop in ontwikkeling is. De gesprekken en 
de samenwerking met bestuurders zijn voor 
ons een belangrijke voedingsbodem, die maakt 
dat wij ons werk voor onderwijsorganisaties 
weer beter kunnen doen. Deze Special maakt 
onderdeel uit van deze samenwerking.

Irma Miedema
Sandra Beekhoven
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Een bovenmeester 
behoeft geen strategie

Anne Hoogenboom en Robine Mens

De overgang van de 20ste naar de 21ste eeuw is 
volgens het SCP (2004) gekenmerkt door vijf 
samenhangende maatschappelijke ontwikkelin-
gen: individualisering, informalisering, informati-
sering, internationalisering en intensivering. Een 
veranderende samenleving vraagt ook om 
veranderend onderwijs.

Relevante ontwikkelingen voor het onderwijs 
zijn bijvoorbeeld technologische innovaties die 
gepersonaliseerd leren mogelijk maken, 
vervagende organisatiegrenzen in een veelvoud 
van samenwerkingsverbanden, sociaal-culturele 
verschillen in het klaslokaal en een sterke 
oriëntatie op de eigen ontwikkeling en eigen 
beleving: leren moet ook leuk zijn. De persoon-
lijke en maatschappelijke belangen zijn groot, de 
verwachtingen van het onderwijs hooggespan-
nen. De samenleving eist optimale ontplooiing 
van individueel talent en een toppositie van het 
onderwijs in internationale ranglijsten. Tegen-
over de nadruk op excellent onderwijs en 
meetbare resultaten staat een toenemende 
aandacht voor een brede vorming. 

Verschillende belangen
Naast de individuele ontwikkeling van leerlin-
gen, dient het onderwijs ook een breder publiek 
belang. De sociale opgave van het onderwijs is 
net zo goed onderdeel van de kwaliteit van 
onderwijs als individuele leerprestaties. De 
Onderwijsraad stelt dat het maatschappelijk 
belang het zwaarst weegt wanneer het individu-
ele belang en het maatschappelijk belang met 
elkaar botsen (Onderwijsraad, 2017).

Het maatschappelijk belang betekent voor de 
schoolbestuurder dat er, naast leerlingen, 
ouders en samenwerkingspartners, ook andere 
belanghebbenden zijn: de samenleving als 
moreel eigenaar van ‘ons onderwijs’. Dat 
belangen kunnen verschillen, komt bijvoorbeeld 
aan het licht in het kader van onderwijsachter-
standenbestrijding. De maatschappelijke 
doelstelling – onderwijsachterstanden bestrijden 
– staat soms haaks op het belang van de 
individuele leerling en van de onderwijsorgani-
satie. Voor de uitkomsten op het niveau van de 
samenleving is het goed als scholieren van 

Had de bovenmeester het vroeger makkelijker dan de huidige schoolbestuur-
der? Zijn wereld in de tweede helft van de twintigste eeuw lijkt redelijk eenvou-
dig, en zijn organisatie minder complex. Anne Hoogenboom en Robine Mens 
gaan in op ontwikkelingen in de samenleving en op de uitdagingen die de 21ste 

eeuw met zich meebrengt. Daarna blikken ze terug op vroeger tijden, op de tijd 
van de bovenmeester. Tot slot verkennen zij hoe schoolbestuurders zich heb-
ben ontwikkeld en wat er nodig is om de toekomst het hoofd te bieden.
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verschillende niveaus bij elkaar zitten, maar 
voor een individuele leerling kan het beter zijn 
als hij in een klas zit met even slimme leerlin-
gen. Onderwijs is zowel een oorzaak van als een 
oplossing voor maatschappelijke scheidslijnen.

Excessen en incidenten in de onderwijssector in 
de afgelopen jaren – bouwfraude, examenfrau-
de, financieel wanbeleid – hebben het wantrou-
wen van de samenleving tegenover de publieke 
bestuurder gevoed. Dit heeft geleid tot een roep 
om meer controle en toezicht, met als gevolg: 
wet- en regelgeving, kaders, convenanten, 
protocollen, normen, standaarden en good 
practices. Er is de afgelopen dertig jaar veel 
veranderd in de omgeving, het speelveld en de 
handelingsruimte van de schoolbestuurder. Hij 
heeft te maken met hogere eisen, meervoudige 
doelen en tegenstrijdige belangen, maar ook 
heeft hij meer bestuurlijke ruimte en verant-
woordelijkheid voor strategisch beleid dan 
voorheen. 

Van declaratiestelsel naar lumpsum
Het primair en voortgezet onderwijs zien er in 
de jaren zeventig van de vorige eeuw heel 
anders uit. Van een complexe, gelaagde 
onderwijsorganisatie – met professionele 
bestuurders en interne toezichthouders – is 
veelal geen sprake. Het onderwijs is georgani-
seerd in kleine zelfstandige instellingen, met een 
bestuur dat uit vrijwilligers bestaat. In het 
openbaar onderwijs vervult de gemeenteraad 
de rol van het schoolbestuur (dat is overigens in 
onder andere de gemeente Emmen nog steeds 
het geval).

In die tijd is de ‘bovenmeester’ verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen op school, binnen het 
strakke kader van het declaratiestelsel. Alle 
financiële middelen zijn geoormerkt. De 
financiële afhandeling wordt verzorgd door het 
ministerie. Zo ook alle personeelskosten, 
inclusief wachtgeldregelingen bij boventalligheid 
(Duijvestein, 2013). 

In de geest van het marktdenken, en aange-
spoord door een economische recessie, maakt 
de overheid in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw een start met dereguleren, decentralise-
ren, privatiseren, uitbesteden en verzelfstandi-
gen. Dit alles met de intentie om de zelfstandig-
heid van publieke organisaties te vergroten. Het 
onderwijs krijgt meer handelingsruimte op het 
gebied van onderwijshuisvesting, leerlingenver-
voer en het onderwijsachterstandenbeleid. Ook 
wordt er een nieuwe bekostigingssystematiek 
ingevoerd: het formatiebudgetsysteem (FBS).

Met het FBS beoogt de toenmalige Staatsecreta-
ris Onderwijs en Wetenschappen Jacques 
Wallage ‘deregulering en bevordering van 
autonomie van onderwijsinstellingen’. Het 
systeem hanteert vaste rekeneenheden voor 
personele kosten. Het is een voorzichtige stap 
naar meer zelfstandigheid en verantwoordelijk-
heid. De Onderwijsraad oordeelt in eerste 
instantie echter dat de staatssecretaris een ‘te 
optimistisch beeld ’ (1991) schept en dat de vrije 
ruimte voor het onderwijs zeer beperkt blijft.

In de praktijk blijkt het FBS uitzonderlijk 
ingewikkeld. Hoeveel personeel ‘nodig’ is, wordt 
bepaald aan de hand van minutieuze formules, 
die bijvoorbeeld leiden tot een aanstelling van 
‘0,38926 fte’ en een weektaak van ‘11 lesuren en 
135 minuten overige taken, exclusief 16 minuten 
ADV’. Kranten berichten dat ‘de informatietele-
foon op het ministerie roodgloeiend staat’. 
Schoolbestuurders en personeel moeten zich 
laten bijscholen om hun weg te vinden in het 
nieuwe systeem. 

“Deregulering 

leidt vaak tot 

re-regulering”
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Niet alleen het declaratiestelsel, ook het FBS is 
nog te detaillistisch, voorschrijvend en regule-
rend van karakter. In 1995 gaat voor het 
voortgezet onderwijs het roer om. De lumpsum-
financiering wordt ingevoerd. Daarmee krijgt 
het schoolbestuur de ruimte en de vrijheid om 
publieke middelen naar eigen inzicht te 
bestemmen en te besteden. Het primair 
onderwijs volgt pas in 2006. Ook deze bestuur-
ders beschikken inmiddels meer dan tien jaar 
over harde euro’s in plaats van formatiereken-
eenheden. “Met de invoering van de lumpsum-
bekostiging schrappen we overbodige regels en 
scheppen we ruimte voor eigen beleid”, zo stelt 
de PO-Raad destijds. De hedendaagse schoolbe-
stuurder heeft de ruimte en de verantwoorde-
lijkheid om de koers te bepalen. Dit vereist een 
groter strategisch vermogen. 

Tegenstrijdige eisen en meervoudige 
belangen
Uit een evaluatie van de lumpsumbekostiging in 
2010 (Regioplan, 2010) blijkt dat het gemiddelde 
schoolbestuur, ondanks de toegenomen 
beleidsruimte ten aanzien van doeleinden en 
procesgang van het onderwijs, vooral is gericht 
op het managen van financiën, huisvesting en 
personeel. Hoogleraar Boards and Governance 
in Education Edith Hooge stelt in haar oratie 
De mythe van de bestuurbare onderwijsorganisatie 

(2013) dat dit geen 
verrassing zou moeten zijn. 
Deregulering leidt vaak tot 
re-regulering. Hooge 
meent dat, hoewel de 
autonomie en de 
beleidsruimte op 
organisatorisch en 
financieel gebied zijn 
vergroot, de onderwijsin-
houdelijke vrijheid van 
de schoolbestuurder de 
afgelopen dertig jaar 
juist is ingeperkt door 
regelgeving. Om 

kwaliteit te waarborgen, 
heeft de overheid – in lijn met de toegenomen 
beleidsruimte – eisen opgesteld ten aanzien van 
het ‘wat’. De controlerende houding van de 
overheid, evenals de neiging van het schoolbe-
stuur om zich te voegen naar het referentieka-
der, passen bij de huidige cultuur van risicomij-
ding.

Verantwoording verplaatst zich van ‘voorschrif-
ten vooraf’ naar ‘toezicht halverwege’ (verplichte 
planvorming en inspectie van de praktijk) en 
‘toetsing achteraf’ (minimum leerresultaten, Wet 
Goed Onderwijs - Goed bestuur). Volgens de 
Onderwijsraad (2013) bieden de kwaliteitska-
ders van de inspectie niet alleen een richtsnoer 
voor het ‘wat’, ze hebben ook een sturende 
invloed op het ‘hoe’, op de inrichting van het 
onderwijs. In de onderwijspraktijk ervaart men 
in beperkte mate ruimte voor een eigen 
invulling. Tegelijkertijd wordt de verantwoorde-
lijkheid van het schoolbestuur als bevoegd 
gezag steeds explicieter. Beoordeling van de 
inzet van het schoolbestuur maakt onderdeel uit 
van het nieuwe inspectiekader. 

Naast de rijksoverheid, zijn er andere belang-
hebbenden die eisen stellen aan het onderwijs 
en aan de onderwijsbestuurder. Leerlingen en 
hun ouders verwachten maatwerk, en ten 
aanzien van de medewerkers heeft het school-
bestuur plichten als werkgever. 
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Andere stake holders zijn samenwerkingspart-
ners, zoals gemeenten, kinderopvangorganisa-
ties, bedrijven en organisaties in het beroepen-
veld, instellingen voor zorg en welzijn, en 
culturele organisaties (Hooge & Helderman, 
2008). Deze partijen hebben verschillende, soms 
tegenstrijdige belangen, en verwachten 
maatwerk vanuit hun eigen perspectief. Daarbij 
vereist decentralisatie meer samenwerking van 
partijen rondom het kind. In de praktijk blijkt dit 
een uitdaging. Denk aan de samenwerkingsver-
banden Passend Onderwijs, de Brede School en 
het Integraal Kindcentrum. 

Regeren is vooruitzien
Het navigeren op het spanningsveld van 
tegenstrijdige eisen en meervoudige belangen 
vraagt om een richtinggevende strategie. Om 
een goede strategie te bepalen, heeft een 
bestuurder kennis nodig van ontwikkelingen 
buiten de invloedssfeer van de school. Dit 
vereist een brede, extern gerichte blik, zodat 
veranderingen in de omgeving geen verrassing 
zijn. Om vervolgens op verschillende toekomst-
scenario’s te kunnen reageren, is het belangrijk 
om ook voldoende flexibiliteit te organiseren, 
zodat de organisatie blijft aansluiten bij de 
vragen in de omgeving. Het is aan een bestuur-
der keuzes te maken en prioriteiten te stellen. 
Echter, hij opereert in een werkveld waarbij 
velen belang hebben en nauwlettend toekijken. 
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Zo zijn onze strategische 
manieren 

Marianne van Teunenbroek en Robine Mens 

Van oudsher is het in veel schoolorganisaties de gewoonte om strategie geza-
menlijk te bepalen. De bestuurder legt zijn oor te luister bij de scholen en 
ontwikkelt op basis van deze verkenning een plan voor de toekomst. Maar 
wordt het niet eens tijd dat wij deze strategische manieren herzien? Marianne 
van Teunenbroek en Robine Mens schetsen welke vragen de schoolbestuurder 
kunnen helpen bij het bepalen van strategische doelen en gaan in op de kracht 
van scenariodenken voor het ontwikkelen van toekomstbestendig beleid.

Bij de ontwikkeling van het strategisch meerja-
renplan hechten onderwijsbestuurders veel 
waarde aan de mening van schooldirecteuren, 
schoolteams en de medezeggenschapsraad. 
Vaak wordt op basis van intern overleg en 
inspraakbijeenkomsten met medewerkers, en 
ook wel met ouders, vastgesteld wat de 
belangrijkste thema’s zijn voor de toekomst. Er 
worden hiervoor bijvoorbeeld speciale project-
groepen samengesteld of het wordt op de 
agenda van de personeelsdag gezet. De 
bestuurder stimuleert en faciliteert het perso-
neel bij hun brainstorm. Hij bewaakt de 
beheersmatige kaders (financieel, personeel, 
huisvesting) en soms de identiteit van de 
schoolorganisatie. De opbrengsten van het 
proces vormen, samen met managementinfor-
matie, de basis voor het strategisch meerjaren-
plan.

Bestuurders kiezen voor deze ‘bottom-up’ 
aanpak, omdat zij vertrouwen hebben in de 
expertise van het onderwijsgevend personeel. 
Het zijn professionals die hun vak verstaan. Zij 
zijn op de hoogte van ontwikkelingen onder 

leerlingen en ouders, en hebben daardoor een 
goede kijk op relevante toekomstige thema’s. 
Een andere reden om voor deze aanpak te 
kiezen, is het creëren van draagvlak. Door 
directeuren en leraren te betrekken bij het 
opstellen van het meerjarenplan, vergroot de 
bestuurder de kans dat zij achter de doelen van 
het plan staan. 

2
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Rijnlandse praktijk 
De organisatiebrede, gezamenlijke koersbepa-
ling vindt zijn oorsprong in de Rijnlandse 
traditie. In het Rijnlands model zijn alle betrok-
ken partijen gelijkwaardig aan elkaar. Het is een 
model van overleg, van ‘polderen’, en er is 
waardering voor andere opbrengsten dan alleen 
‘de winst’. Dit model wordt gekwalificeerd als 
een klassieke West-Europese traditie.

Een Rijnlands bestuurder heeft aandacht voor 
alle belanghebbenden, ook voor degenen die 
indirect betrokken zijn of indirect gevolgen 
ondervinden. De liefde voor het vak is groter 
dan de liefde voor het geld, en men organiseert 
vanuit de menselijke maat. Niemand kent het 
vak, de school, de leerlingen en de ouders beter 
dan de leraren zelf. Een Rijnlands bestuurder 
stelt de vakman/vrouw centraal en zoekt naar 
een structuur die hen ondersteunt en versterkt. 
Hij kent het belang van draagvlak binnen de 
onderwijsorganisatie, en past hoor en weder-
hoor toe. De bestuurder wil de professionals 
versterken, en wil nooit aan hen voorbij gaan. 

Het risico van de Rijnlandse aanpak bij strategie-
ontwikkeling is dat de strategie bestaat uit de 
samenvoeging van inzichten die intern, binnen 
de organisatie, leven. Omdat de eigen praktijk 
het referentiekader is van de professionals die 
meewerken aan het ontwikkelen van de 
strategie, denken zij vooral aan bekende 
uitdagingen en oplossingen. 

Objectieve feitenkennis en nieuwe, onbekende 
invalshoeken van buiten de organisatie blijven 
buiten beschouwing.

Zo’n aanpak biedt dan ook vooral een goede kijk 
op het heden, op de manier waarop de werk-
vloer de huidige onderwijspraktijk ervaart. Door 
het verleden te extrapoleren, door te trekken 
naar de toekomst, bestaat het risico dat nieuwe 
ontwikkelingen over het hoofd worden gezien. 
De kans is groot dat stokpaardjes en vertrouwde 
patronen blijven voortbestaan, terwijl een goede 
meerjarenstrategie de dagelijkse praktijk juist 
overstijgt en nieuwe impulsen biedt. Voor het 
ontwikkelen van toekomstbestendig beleid is 
een intern gerichte blik dan ook niet voldoende. 

Interne én externe blik
Het is van belang dat de bestuurder ook naar 
buiten kijkt en dat hij kennis heeft van invloeden 
die niet direct onderwijsgerelateerd zijn, maar 
wel effect hebben op de toekomst van de onder-
wijsorganisatie. Naast draagvlak creëren in de 
organisatie (wat willen wij?), heeft de bestuurder 
de taak om ontwikkelingen in de omgeving te 
vertalen naar de onderwijsorganisatie, focus aan 
te brengen en keuzes te maken (wat komt er op 
ons af?). 

Om grip te krijgen op de externe omgeving, kan 
een systeemtheoretische blik verheldering 
brengen. Vanuit systeemtheoretisch perspectief 
is de combinatie van een interne en een externe 
blik een belangrijke voorwaarde voor goed 
bestuur. Een organisatie bestaat uit een 
verzameling verschillende subsystemen en 
opereert daarom altijd in (samenhang met) een 
context. Omdat de omgeving invloed heeft op 
de interne organisatie, helpt het de bestuurder 
als hij deze context goed begrijpt. De eisen en 
verwachtingen van de omgeving zijn vaak niet 
gemakkelijk te voorspellen en zijn moeilijk 
grijpbaar, maar de bestuurder heeft de op-
dracht om samenhang aan te brengen in dit 
krachtenveld (Mouwen, 2011).

 
 

“Voor de ontwikke-

ling van toekomst-

bestendig beleid is 

een intern gerichte 

blik niet voldoende”
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Dit krachtenveld is onder te verdelen in 
verschillende systeemniveaus die elkaar als 
Russische matroesjkapoppen omvatten (zie 
figuur 1). Op de interne omgeving heeft de 
bestuurder de meeste invloed. Daarna volgt de 
‘transactionele’ omgeving, waarmee de school-
organisatie directe interactie heeft (leerlingen, 
ouders, partners, concurrenten). Daaromheen 
ligt vervolgens de contextuele omgeving, met 
demografische, economische, sociaal-culturele, 
technologische, ecologische en politiek/
juridische factoren (zie ook het voorbeeld van 
DESTEP-analyse op pagina 24 en 25.

Om de onderwijsorganisatie strategisch te 
positioneren, is kennis van deze meerlaagse om-
geving onmisbaar. De bestuurder kijkt met een 
helikopterperspectief naar de schoolorganisatie 
en heeft zicht op de mogelijkheden, kansen, 
bedreigingen en hindernissen binnen en buiten 
de organisatie. 

Figuur 1 Krachtenveld van een organisatie

Drie vragen
Naast de vragen: ‘wat willen wij?’ en ‘wat komt er 
op ons af?’ is er een derde vraag die belangrijk is 
bij strategieontwikkeling in onderwijsorganisa-
ties: welke waarde willen wij toevoegen? Een 
commercieel bedrijf zal zichzelf deze vraag 
misschien minder snel stellen, maar voor een 
publieke organisatie, zoals een school, is het 
antwoord op deze vraag de basis van haar 
bestaansrecht. Onder leiding van de bestuurder 
wordt deze vraag beantwoord op basis van 
enerzijds (objectieve) kennis over externe 
ontwikkelingen, en anderzijds beelden van 
medewerkers, ouders en leerlingen over wat 
belangrijk is in de dagelijkse praktijk1. De 
antwoorden op de drie genoemde vragen leiden 
tot de strategische doelen van de onderwijsor-
ganisatie.

Strategische doelen stellen
Wat willen wij?
Wat komt er op ons af?
Welke waarde willen wij toevoegen?

Scenariodenken 
Schoolbestuurders formuleren dus strategische 
doelen op basis van interne en externe ontwik-
kelingen en op basis van de maatschappelijke 
meerwaarde die de school wil bieden. Maar hoe 
weten zij of ze bij de implementatie van die 
doelen op koers liggen? Hoe bereiden zij zich 
voor op onverwachte gebeurtenissen? De 
toekomst is immers niet te zien in een glazen 
bol.

Hiervoor wordt in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld 
bij Shell, het werken met scenario’s toegepast. 
Scenariodenken stelt het bedrijf in staat om 
goed te reageren op de complexe omgeving en 
snel in te spelen op onzekerheid. Dankzij het 
scenariodenken kwam Shell destijds beter uit de 
oliecrisis dan veel andere oliemaatschappijen 
(Peters & Wetzels, 1997). Juist de scenario’s die 
onwaarschijnlijk lijken zijn interessant, omdat er 
veel is te leren van het terugredeneren. 
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1 Meer over de maatschappelijke meerwaarde van het onderwijs en de rol van de bestuurder daarbij leest u in het artikel 
‘Welke waarden zijn leidend in het onderwijs?’
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Scenariodenken bij Shell
In het begin van de jaren zeventig startte er bij 
Shell een nieuw team: het planning scenario 
team. Opdracht van dit team was om inschat-
tingen te maken van de toekomst: wat zou er 
kunnen gebeuren met de factoren die voor 
Shell een sleutelrol vervullen? Teamleider 
Pierre Wack was een voorzichtig man. De 
olieprijs, de belangrijkste sleutelfactor voor 
Shell, was heel stabiel en goed voorspelbaar, 
vond men. Maar Shell’s afhankelijkheid van de 
olieprijs was enorm en zelfs een kleine 
prijsstijging zou voor Shell grote gevolgen 
hebben. En dus maakte het team een globaal 
draaiboek voor hoe te handelen bij een 
plotselinge stijging van de olieprijs.

De Yom Kippur oorlog brak uit. De VS steunde 
Israël, en de Arabische olieproducerende 
landen legden plotseling een embargo op de 
olie-export naar Westerse landen. Shell had 
het als enige voorzien, en was tot op zekere 
hoogte voorbereid op deze schok. De 
concurrenten niet. Deze actie was de start van 
het scenariodenken.

In dit voorbeeld gebruikt Shell scenarioplanning 
als toets voor de strategie van de organisatie: 
zijn we in staat om ons adequaat aan te passen 
als de omgeving verandert? Zijn we voorbereid? 
Hieronder werken we een voorbeeld uit van 
scenarioplanning op een school. Om de 
strategische doelen te verwezenlijken, zijn voor 
deze school twee factoren van cruciaal belang: 
de leerlingen (voor de bekostiging) en de leraren 
(voor de uitvoering). Wat als het leerlingenaantal 
sterk daalt? Of als er geen goede leraren 
beschikbaar zijn? De scenarioplanning kan er als 
volgt uitzien:

De strategie: het schoolbestuur wil onderscheidend zijn en zet in op een aantal onderwijsinnovaties. 
Deze innovaties en bijbehorend onderwijsaanbod zijn kostbaar en vereisen hooggekwalificeerde leraren. 

Figuur 2 Scenario’s schoolbestuur

Scenario: de arbeidsmarkt is concurrerend. De 
hooggekwalificeerde leraar is gewild en moeilijker 
te vinden. Er melden zich steeds minder leerlin-
gen aan, dus de begroting staat onder spanning.

Geen lerarentekort

Veel leerlingen (bevolkingsgroei) Weinig leerlingen (krimp) 

Lerarentekort

Scenario: de arbeidsmarkt is concurrerend. 
De hooggekwalificeerde leraar is gewild en 

moeilijker te vinden. Er zijn genoeg leerlingen, 
dus de begroting is gedekt. 

Scenario: het aanbod van leraren is voldoende. 
Het is geen probleem om hooggekwalificeerde 

leraren te vinden. Er zijn genoeg leerlingen, 
dus de begroting is gedekt. 

Scenario: het aanbod van leraren is voldoende. Het 
is geen probleem om hooggekwalificeerde leraren 
te vinden. Er melden zich steeds minder leerlingen 
aan, dus de begroting staat onder spanning. 
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Scenariodenken helpt bij het verbeelden van 
mogelijkheden en bij het nadenken over het 
effect van de voorgenomen strategie in relatie 
tot deze mogelijkheden. Een scenarioverkenning 
levert niet één oplossing of één mogelijke 
strategie op, maar geeft een concreet en 
realistisch beeld van de afwegingen die de 
bestuurder kan maken. We lichten dit toe aan 
de hand van het voorbeeld (figuur 2).

Stel dat de arbeidsmarkt naar beste inschatting 
sterk concurrerend wordt, terwijl de locaties van 
de scholen niet heel aantrekkelijk zijn voor 
leraren. Stel dat prognoses bovendien laten zien 
dat de leerlingendaling doorzet, maar: er zijn 
wel – nog onzekere – nieuwbouwplannen die 
deze daling zouden kunnen doorbreken. Deze 
inschatting leidt ertoe dat de bestuurder ervan 
afziet om in te zetten op onderwijsinnovaties, 
omdat dit een te grote druk op de organisatie 
legt. In dit geval is versterking van de bestaande 
werkwijze een betere strategie. Hetzelfde 
scenario kan ook aanleiding zijn om juist wél in 
te zetten op de onderwijsinnovatiestrategie. 
Daarbij wordt voor de zekerheid ook een plan 
van aanpak ontwikkeld voor ombuiging van de 
innovaties tot minder ingrijpende veranderingen 
als dat nodig is.

Nieuwe gewoontes 
Oriëntatie op de toekomst vereist een brede 
blik, waarbij zowel intern als extern inzicht een 
rol spelen. Het is zaak dat bestuurders dit strate-
gische speelveld – binnen en buiten de organisa-
tie – vanuit een helikopterperspectief overzien. 
Deze werkwijze krijgt vorm door wetenschappe-
lijke modellen, bedrijfskundige modellen én de 
bestaande expertise van het onderwijsveld te 
combineren. 

Scenariodenken helpt bestuurders om robuust 
strategisch beleid te ontwikkelen en om de 
strategische doelen te testen op toekomstbesten-
digheid. Daarom is het een belangrijk hulpmiddel 
voor bestuurders, die de opdracht hebben om 
samenhang aan te brengen in het complexe 
krachtenveld van de onderwijsorganisatie. 
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“Een scenarioverkenning 

geeft een realistisch 

beeld van de afwegin-

gen die de bestuurder 

kan maken” 

De strategie: het schoolbestuur wil onderscheidend zijn en zet in op een aantal onderwijsinnovaties. 
Deze innovaties en bijbehorend onderwijsaanbod zijn kostbaar en vereisen hooggekwalificeerde leraren. 

Geen lerarentekort

Lerarentekort
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“Big data zijn een 

verrijking voor de 

omgevingsanalyse”
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Wat zijn ‘big data’?
Big data. Het is een veelgebruikte, maar moeilijk 
te definiëren term. Het is een ‘parapluterm’ voor 
data, die de volgende kenmerken hebben:

• Ze hebben een groot volume.
• Ze worden in een hoge snelheid geproduceerd 

(velocity).
• Ze hebben een grote variëteit aan vormen 

(variety).
• De betrouwbaarheid van de data is niet altijd 

hoog (veracity).

We staan nader stil bij deze kenmerken en geven 
aan hoe data die voor het onderwijs zijn te 
gebruiken zich verhouden tot deze aspecten.

Volume
Het gaat om een grote hoeveelheid data, maar 
‘een grote hoeveelheid’ is een subjectieve 
aanduiding. Bij big data denken we aan een 
enorme hoeveelheid gegevens, grote zware 
datasets, te groot om op één enkele server te 

kunnen draaien. Hoewel de hoeveelheid 
onderwijsgerelateerde data is toegenomen, is 
het volume nog vrij beperkt in vergelijking met 
beschikbare data op andere terreinen. Maar de 
ontwikkelingen op dit vlak gaan wel erg snel.

Velocity
Velocity is de snelheid waarmee de data 
doorkomen. Real life streaming past meer bij big 
data dan periodieke updates. Een voorbeeld van 
life streaming is betalingsverkeer in een winkel. 
Bij de openbare data over onderwijs is nog 
vrijwel geen sprake van live streaming. Leerlin-
gen tellen we nog steeds op 1 oktober, waarna 
er in het volgend kalenderjaar een update 
plaatsvindt. Digitale leermiddelen, zoals Snappet, 
slaan de leerlingenprestaties op en produceren 
daardoor wel data met een hoge ‘velocity’. 

Variety
Er zijn verschillende datavormen, die zowel 
gestructureerd als ongestructureerd kunnen zijn. 
Hoewel het volume van big data vaak als een 

Big data gebruiken 
bij uw strategiebepaling

Puk Witte en Sandra Beekhoven

Steeds meer bedrijven en organisaties houden vele gegevens bij en gebruiken 
deze om hun dienstverlening te verbeteren. U kent het wel van websites als Bol.
com: “Mensen die dit artikel bestelden, bestelden ook vaak….” Ook de overheid 
verzamelt veel gegevens en maakt deze steeds vollediger en sneller online 
beschikbaar. Onderwijsorganisaties kunnen deze data goed gebruiken bij 
strategische vraagstukken. Puk Witte en Sandra Beekhoven verkennen de 
potentie van big data bij strategievorming. 

3
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probleem wordt ervaren, is de ongestructureerd-
heid van big data de werkelijke uitdaging. 
Ongestructureerde data zijn data die niet 
zomaar in een database met rijen en kolommen 
passen, bijvoorbeeld tekst, foto’s en socialeme-
diaberichten. Waar mogelijk en legaal, kan wat er 
op sociale platforms wordt uitgewisseld, worden 
omgezet in data. Denk bijvoorbeeld aan Twitter: 
hoeveel wordt er getwitterd, door wie, welke 
hashtags gebruikt men, welke woorden worden 
er gebruikt en wat is het sentiment van de 
berichten? Voor schoolbesturen kan het 
interessant zijn te weten hoe er in de regio wordt 
gereageerd op bijvoorbeeld de gevolgen van 
passend onderwijs of de komst van een vluchte-
lingencentrum.

Veracity
We moeten rekening houden met de bias, ruis 
en abnormaliteit, ofwel de onzekerheid van data.
Net zoals alle data, bevatten ook big data 
onjuistheden en foutjes. Dit wordt bij de analyse 
echter niet altijd in de eerste stap gecontroleerd; 
de snelheid maakt dat moeilijk en de veelheid 
maakt het minder nodig.
 

Er is geen regel die stelt dat we pas mogen 
spreken van big data als aan alle vier de 
voorwaarden is voldaan. Sommige auteurs 
voegen zelfs nóg een v toe aan de kenmerken 
van big data: value (waarde, waarover later 
meer). Hieronder zoomen we vooral in op het 
gebruik van openbare databronnen met 
gestructureerde en ongestructureerde data, en 
op methodes om big data te analyseren.

Big data en strategiebepaling
Elke onderwijsorganisatie bevindt zich in een 
omgeving met bepaalde kenmerken en ontwik-
kelingen, bijvoorbeeld krimp of immigratie. Het 
zijn meestal factoren waarop een bestuur geen 
invloed heeft, maar die wel van belang zijn voor 
de onderwijsorganisatie. Om een gedegen 
strategie te formuleren, is het van belang om de 
omgeving en de ontwikkelingen in die omgeving 
in kaart te brengen. Dit gebeurt vaak middels 
een omgevingsanalyse, ook wel een DESTEP-
analyse genoemd (Demografie, Economie, 
Sociaal, Technologie, Ecologie, Politiek (juridisch). 

“Hoe kun je 

met big data 

toegevoegde 

waarde 

creëren?”
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Er zijn tegenwoordig vele databronnen die 
feitelijke informatie geven over de verschillende 
aspecten van de omgevingsanalyse en die dus 
bruikbaar zijn om de omgeving van de onder-
wijsorganisatie gedegen in beeld te brengen. De 
belangrijkste bronnen van openbare onderwijs-
data zijn DUO en het CBS. De databestanden die 
op de websites van deze organisaties staan, zijn 
tevens de bron voor vele andere dashboards en 
informatiewebsites, bijvoorbeeld de website 
www.scholenopdekaart.nl.

Voor een omgevingsanalyse zijn deze twee 
openbare databronnen nuttig, maar ze geven 
niet voldoende inzicht in alle aspecten van de 
omgeving. Onderstaand kader bevat een aantal 
relevante bronnen die schoolorganisaties 
kunnen raadplegen om meer inzicht te krijgen in 
de omgeving waarin de organisatie opereert. De 
infographic op pagina 24 en 25 geeft een 
voorbeeld van een omgevingsanalyse voor een 
fictief schoolbestuur.

Relevante beschikbare 
openbare data
Gestructureerde data
Veel bronnen leveren informatie die relatief 
weinig bewerking vergt als voorbereiding op 
verdere analyse. Relevante gestructureerde 
data zijn onder andere te vinden op:
a	www.duo.nl/open_onderwijsdata 
Naar welk type mbo-opleidingen stromen 
vmbo-ers uit?
a	www.cbsinuwbuurt.nl
Hoeveel kinderdagverblijven zijn er in de wijk 
waar de school staat?
a	www.arbeidsmarktincijfers.nl  
Hoeveel werkzoekenden zijn er in onze regio 
per beroep?
a	www.verkiezingsuitslagen.nl
Wat was de opkomst en uitslag bij de laatste 
verkiezingen?

Ongestructureerde data
Ook fora, nieuwssites en sociale media 
bevatten informatie die relevant kan zijn voor 
een schoolbestuur. Relevante ongestructu-
reerde data zijn onder andere te vinden op:
a	www.ouders.nl 
Een forum waar ouders met elkaar in 
gesprek gaan over wat hen bezighoudt.
a	www.twitter.com 
The-talk-of-the-day over vrijwel elk denkbaar 
onderwerp.

Data analyseren
Big data worden op andere manier geanalyseerd 
dan in de traditionele (sociaal)wetenschappelijke 
data-analyses gebruikelijk is. Bij traditionele 
wetenschappelijke data-analyses stelt men op 
basis van wetenschappelijke literatuur een klein 
aantal hypothesen op, die men vervolgens toetst 
met de beschikbare data. Bij big data-analyses 
gaat men in de data op zoek naar een breed 
palet aan verbanden, die op het eerste oog 
interessant kunnen zijn. Men veronderstelt van 
tevoren geen causaliteit of effectgrootte. Maar 
om niet te ‘verdrinken’ in het moeras van data, 
formuleert men wel richtinggevende vragen. Het 
meer ‘onbevangen’ benaderen van de data levert 
vaak verrassende inzichten op. Er worden 
bijvoorbeeld verbanden gevonden die eerder 
niet werden gelegd.

De besproken kenmerken (de vier v’s), ofwel de 
veelheid, snelheid, diversiteit en onzekerheid van 
big data, maken dat bestuurders soms geen 
beslissingen durven te nemen op basis van big 
data: rubbish in is immers rubbish out. Daarom 
zijn er auteurs die een vijfde kenmerk bespre-
ken: de v van ‘value’. Hoe kun je met big data 
toegevoegde waarde creëren? Op dit moment 
speelt dit punt voor het onderwijs nog niet zo, 
omdat de veelheid en de snelheid van data 
beperkt zijn en de meeste databronnen behoor-
lijk betrouwbaar zijn. 
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Maar ook wij vinden een kritische blik bij de 
interpretatie van de analyse noodzakelijk. We 
gebruiken big data daarom ondersteunend, of 
als aanleiding om verder te onderzoeken 
waarom er bepaalde verbanden bestaan.
 
Inzichten uit de onderwijskunde, sociologie en 
bedrijfskunde zijn belangrijk voor het stellen van 
de juiste vragen bij het uitvoeren van de 
analyses. Ook bij het interpreteren van de 
uitkomsten is wetenschappelijke kennis onont-
beerlijk. Zo is bijvoorbeeld niet alles wat met 
elkaar samenhangt, te vertalen naar een 
oorzaak-en-gevolg-relatie. Vaak wordt samen-
hang tussen twee factoren veroorzaakt door een 
derde factor. Bijvoorbeeld: we lezen in een krant 
dat kinderen met bepaalde voornamen later 
succesvoller zijn dan kinderen met andere 
namen. Verschillen in succes worden onder 
meer veroorzaakt door verschillen in de 
sociaal-culturele achtergrond van gezinnen. In de 
verschillende sociaal-culturele bevolkingsgroe-
pen zijn verschillende namen populair. Het 
verband tussen de naam en het succes van 
kinderen, wordt dus veroorzaakt door hun 
sociaal-culturele achtergrond.

Big data zijn een verrijking voor de omgevings-
analyse, maar de omgevingsanalyse is slechts 
een onderdeel van de integrale analyse die nodig 
is voor strategiebepaling. Om te bepalen hoe de 
organisatie kan of moet reageren op de omge-
ving, is het belangrijk dat ook de eigen organisa-
tie goed in kaart wordt gebracht. Voor deze 
interne analyse zijn de data van de organisatie 
zelf cruciaal. Het gaat om kwantitatieve data uit 
het managementinformatiesysteem, zoals de 
opbouw van het personeelsbestand, maar vooral 
om kwalitatieve data over onder meer de 
historie en de cultuur van de organisatie. Deze 
informatie wordt uit documenten gehaald, maar 
vooral uit gesprekken met sleutelfiguren. Zo 
krijgen meer cijfermatige data kleur en diepgang. 
Als reactie op de ontwikkeling van big data, 
wordt deze informatie soms omschreven als 
‘small data’. 

Tot slot 
Wetenschappers zijn volop aan het ontdekken 
hoe zij big data kunnen gebruiken en welke 
analysetechnieken zij daarvoor kunnen inzetten. 
Voor steeds meer mensen is het gewoon om 
met data te werken. In het onderwijs is dit nog 
relatief nieuw, maar er komen steeds meer 
bruikbare databronnen en wij verwachten dat dit 
er alleen nog maar meer zullen worden.

Sardes is volop in ontwikkeling op het terrein van 
‘datagedreven werken’ en het analyseren van 
veel en verschillende soorten data. Een innova-
tieve benadering die veel, en vaak verrassende, 
inzichten oplevert. Daarbij verliezen we nooit de 
mensen, de context en de strategische vragen uit 
het oog. Welke data zet u als bestuurder om in 
zinvolle informatie?

Meer lezen
Schouten, G. (2016). Big Data? Natuurlijk! 
Lectorale rede lector Big Data. Eindhoven: 
Fontys Hogeschool ICT.

Davenport, T. (2015). Big Data aan het werk. 
Wat je als manager moet weten. Alphen aan 
den Rijn: Vakmedianet.

Onderzoek naar discussies via twitter over 
onderwijs in de VS: 
http://www.hashtagcommoncore.com/#5-2

Meer bekijken
Animatie ‘Strategisch besturen Sardes’ op: 
www.sardes.nl/strategischebesturen of 
www.sardes.nl/strategischebesturen-vo. 
Of zoek op YouTube naar: Sardes strategi-
sche besturen
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Op de volgende pagina’s vindt u een fictief 
voorbeeld van een omgevingsanalyse, die is 
gebaseerd op openbare databronnen. De 
DESTEP-methode, die is gebruikt voor deze 
omgevingsanalyse, helpt het bestuur om de 
omgeving op gestructureerde wijze in beeld te 
brengen. Deze methode heeft zijn naam te 
danken aan de verschillende aspecten van de 
omgeving die moeten worden onderzocht: 
Demografie, Economie, Sociaal, Technologie, 
Ecologie, Politiek. 

Het schoolbestuur kan een omgevingsanalyse 
uitvoeren als onderdeel van de strategiebepa-
ling. Dat is belangrijk, want hoe goed de missie 
en visie ook zijn geformuleerd, als ze niet 
aansluiten bij de behoeften van de (toekomstige) 
leerlingen en hun ouders, dan zullen de school-
banken leeg blijven. Bij een omgevingsanalyse 
worden vaak vooral kwalitatieve informatie, 
aannames of schattingen gebruikt, maar dankzij 
de beschikbare openbare databronnen kan deze 
analyse uitgevoerd worden met feitelijke 
informatie.

In het fictieve voorbeeld zijn voor de verschil-
lende aspecten van de DESTEP-analyse openbare 
data geraadpleegd en schematisch weergegeven 
in de hierna volgende infographic. Afhankelijk 
van de thema’s die in de regio spelen, kan het 
bestuur bij de analyse meer of andere informatie 
betrekken. Ook kan worden gezocht naar 
verbanden tussen de data.

DESTEP 
“Stichting Sardes Voorbeeld”
Voor de regio is krimp voorspeld (Demogra-
fie) waardoor profilering van scholen in de 
toekomst belangrijker wordt. Sommige 
scholen overwegen zich te profileren op 
‘onderwijs in verbinding met de natuur’. Dat 
zal makkelijker gaan als er in de omgeving 
veel groen te vinden is (Ecologie). Voor deze 
ambitie zou het helpen als de kleur van het 
lokale politiek bestuur (Politiek) behoorlijk 
groen is. De school mag dan op medewer-
king vanuit de gemeente rekenen en sluit 
met haar visie waarschijnlijk aan bij de 
opvattingen van de bewoners, die dit lokale 
bestuur immers gekozen hebben. 
De regio blijft wat achter in internetaanslui-
tingen, maar er zijn wel vacatures op het 
gebied van ICT (Economie). Voor het 
plaatselijke ROC kan dit aanleiding zijn om de 
ICT-opleiding een impuls te geven en voor 
het primair onderwijs om zich te onderschei-
den op het gebied van mediawijsheid. 

Voorbeeld DESTEP 
omgevingsanalyse

Puk Witte en Sandra Beekhoven
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Omgevingsanalyse (DESTEP)



25Strategisch besturen in het onderwijs

Omgevingsanalyse (DESTEP) Stichting Sardes Voorbeeld
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Krimp
“Waarom zouden we niet samengaan met het 
katholieke bestuur?” De vraag impliceert het 
antwoord al: “We zijn bestuurders van scholen 
die er zijn voor alle leerlingen. We willen goed 
onderwijs geven. Mijn collega van het katholieke 
bestuur zit er net zo in. We onderscheiden ons 
liever door heel goed onderwijs en vernieuwen-
de scholen, dan door een openbare of katholieke 
identiteit. Twee te kleine scholen in een dorp 
laten bestaan is zinloos. Laten we de scholen 
samenvoegen en de besturen bestuur ook. Dan 
hebben we meteen de krimp opgelost.”

Krimp brengt de discussie over identiteit weer 
volop in de belangstelling. Een bestuurder van 
een bestuur op bijzondere grondslag kijkt anders 
naar de krimp in zijn regio: “Ons marktaandeel is 
te klein, vind ik. Door allerlei omstandigheden 
zijn onze scholen de laatste jaren kleiner 
geworden. Dat wordt niet alleen veroorzaakt 

door de leerlingendaling in de regio. Ik ben met 
onze scholen bezig om ons mooie onderwijsaan-
bod weer sterk onder de aandacht van ouders te 
brengen. De aanpak van het openbaar onderwijs 
in deze regio is echt anders dan die van ons, en 
ik vind dat ouders iets te kiezen moeten hebben. 
Onze bijzondere grondslag koester ik.”

Zicht op onderwijskwaliteit
Een bestuurder in het voortgezet onderwijs: “Wij 
hebben met de directeuren resultaatafspraken 
over kwaliteit. Een belangrijke afspraak is dat de 
uitkomst van inspectieonderzoek positief moet 
zijn. En natuurlijk monitoren wij de diplomaresul-
taten - dat zit in onze vaste cyclus. Uit de 
overzichten van onze managementinformatie 
krijgen wij ook een beeld van het personeel: 
leeftijdsopbouw, verloop, ziekteverzuim; dat zijn 
natuurlijk allemaal indicaties voor hoe het gaat 
op een school. Als de gegevens vragen 

Strategische gesprekken 

Irma Miedema

De afgelopen jaren spraken verschillende adviseurs van Sardes met school-
bestuurders over hun vragen, dilemma’s en toekomstdromen. Daarin kwamen 
vaak strategische afwegingen aan de orde. Irma Miedema geeft enkele impres-
sies van deze gesprekken2. Vijf thema’s die geregeld ter sprake komen, pas-
seren de revue: hoe reageer ik op krimp? Hoe houd ik zicht op de onderwijs-
kwaliteit van mijn scholen? Wat is eigenlijk mijn positie als schoolbestuurder? 
Hoe worden we een lerende organisatie? Hoe profileren we ons?

4

2 De beschrijvingen zijn geen letterlijke citaten, maar bewerkingen. Soms zijn opmerkingen van twee verschillende bestuurders 
met dezelfde boodschap met elkaar gecombineerd. De beschrijvingen blijven zo dicht mogelijk bij de feitelijke situaties. 
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oproepen, gaan wij daarover het gesprek aan 
met de directeuren. Uiteraard hebben wij ook 
los van kengetallen goede gesprekken met de 
directeuren over het versterken van de onder-
wijskwaliteit. De ene directeur is daarvoor wel 
ontvankelijker dan de andere. Ik grijp in als het 
echt dreigt af te zakken.”

Een bestuurder in het primair onderwijs ziet een 
beweging in wat er van bestuurders wordt 
verwacht als het gaat om de onderwijskwaliteit 
op de scholen. Eén van de aanleidingen is het 
vernieuwde inspectiekader: “We willen weten 
wat er op de scholen gebeurt. Als aan mij wordt 
gevraagd hoe het onderwijs is ingericht op één 
van onze scholen, dan wil ik daar een actueel en 
goed gedocumenteerd antwoord op kunnen 
geven. Ik wil echt weten wat er in de klassen 
gebeurt. Dat is nu nog niet helemaal zo. Het is 
voor ons een speerpunt. We zijn nog wel 
zoekend naar wát we nu precies willen en 
moeten weten van elke school. Je moet niet 
willen weten hoe elke individuele leraar functio-
neert, maar wel hoe er wordt lesgegeven.”

Positie van de bestuurder
Dat veel onderwijsbesturen bestaan uit een 
voorzitter en een algemeen bestuurslid, lijkt 
geen toeval. Een bestuurder die de schoolorgani-
satie alleen bestuurt, geeft aan hoe lastig hij dit 
vindt: “Ik ben een paar jaar geleden gestart toen 
het beheersmatig nogal een rommeltje was bij 
dit bestuur. Er waren weinig afspraken en de 
afspraken die er waren, daar hield men zich 
nauwelijks aan. Maar ook de onderliggende 
structuur ontbrak: er waren geen goede 
informatiestromen en overlegstructuren... het 
ging allemaal een beetje hoe het uitkwam. Ik ben 
aangenomen om daar flink mee aan de slag te 
gaan. En al zeg ik het zelf: ik krijg nu van mijn 
eigen mensen, en van andere stakeholders, 
complimenten over hoe het loopt. Doordat alles 
is beter gemanaged, is er rust in de tent. So far so 
good. Maar nu loop ik er tegenaan dat ik eigenlijk 
geen onderwijsinhoudelijk specialist ben. Ik heb 
een collega-bestuurder van het andere grote 
bestuur hier in de regio, waarbij het precies 

andersom is: hij is een onderwijsspecialist, met 
minder affiniteit voor de beheersmatige kant. 
Eigenlijk zouden we het met z’n tweeën moeten 
doen.”

Van een heel andere orde is de samenwerking 
met de Raad van Toezicht. Een bestuurder 
vertelt over voortschrijdend inzicht daarover: 
“Het wilde nog wel eens schuren, de verhouding 
met de RvT, maar het gaat steeds beter. Bij de 
vragen die je elkaar wel en niet moet stellen, 
moet je je houden aan je rol binnen het gover-
nancemodel van bestuurder-RvT, en dat is echt 
wennen. In het begin vroegen de leden van de 
RvT – met de beste motieven, daar niet van 
– naar allerlei zaken waar ze zich volgens mij 
helemaal niet mee moeten vermoeien. En ze 
namen ook zomaar contact op met mensen in 
de organisatie om even allerlei informatie op te 
vragen. Heel vervelend. Wat erg heeft geholpen 
is dat we, al was dat soms niet heel makkelijk, 
erop vertrouwden dat we het beste met elkaar 
voorhebben, en dat we elk onze kwaliteiten 
hebben. Ik hoefde niet bang te zijn voor mijn 
positie. Daardoor konden we elkaars feedback 
accepteren. Soms was het gewoon even een 
kwestie van: doe dat nou niet zus, maar zo.”

Lerende organisatie
Een bestuurder van een groot schoolbestuur: 
“Daar zie ik een forse uitdaging. Met elkaar 
– bestuur en directeuren – hebben we uitgespro-
ken dat we het leren van elkaar een bijzonder 
belangrijk kenmerk vinden van de lerende 
school. Vandaar de beleidsafspraken over een 
ontwikkelingstraject dat ertoe moet leiden dat al 
onze scholen lerende scholen zijn. Dus hebben 
we planningen en procedures afgesproken voor 
onderlinge visitaties tussen de scholen. Er is van 
alles voorbereid, tot en met de kaders voor de 
verslaglegging door de visiterende school. We 
draaien hier nu twee jaar mee, met wisselend 
succes. Een paar scholen zijn enthousiast, en 
daar hoor ik ook dat er effecten zijn. Maar het is 
zeker nog geen geoliede machine. Sommige 
scholen lijken zelfs af te haken. We zoeken naar 
manieren om dit echt tot een succes te maken.”
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Een bestuurder die al heel lang bestuurder is van 
een schoolorganisatie met dertien basisscholen: 
“Ik heb het best gemakkelijk, in de zin dat ik heel 
goed weet wat ik van welke school kan verwach-
ten. Het vermogen tot zelfreflectie verschilt bij 
onze scholen behoorlijk. Sommige teams zijn 
heel open en zuigen als een spons alles op waar 
ze van kunnen leren. Andere teams zijn meer in 
zichzelf gekeerd. En ik heb één team dat zó 
overtuigd is van de eigen, heel specifieke 
onderwijskundige opvatting, dat ze doof zijn 
voor elk kritisch geluid. Op dit moment zet ik in 
op de teams die als eilandjes functioneren. Die 
gaan we verleiden om eens buiten te kijken. Dat 
zelfovertuigde team laat ik maar even;  voorals-
nog zijn de resultaten niet slecht en zijn de 
ouders tevreden. Al ben ik dat niet, ik kijk het 
daar nog even aan.”

Profilering
Veel bestuurders vinden dat onderwijskundige 
vernieuwing valt onder het eigenaarschap van 
de scholen: “Daar ga ik niet over. Een schooldi-
recteur weet veel beter wat past bij zijn team en 
bij de kinderen en ouders in zijn wijk. Bovendien 
werkt het toch niet om zoiets van bovenaf op te 
leggen. Nu kreeg ik laatst de resultaten van een 
onderzoek onder ogen, waarin staat dat onze 
scholen niet erg herkenbaar zijn voor ouders. En 
gek genoeg ook niet voor onze eigen medewer-
kers. Dat vind ik wel iets waar we wat mee 
moeten. Onze scholen hebben bijna allemaal 
een werkwijze waarin ze een beetje van alles 
meepikken; wat goed bij ze past, integreren ze. 
Dat lijkt me prima, maar dat heeft natuurlijk niet 
een eigen herkenbare identiteit, het heeft geen 
naam. We zijn er nog niet uit wat dit voor ons 
betekent.”

Sommige bestuurders zien duidelijk een taak 
voor zichzelf weggelegd: “Je komt er niet meer 
mee weg om steeds geïsoleerd naar één school 
te kijken. Er zijn tegenwoordig zo veel grotere 
verbanden waar je rekening mee moet houden: 
passend onderwijs, gemeentelijk onderwijsach-
terstandenbeleid, nieuwkomersregio’s. We 
moeten met z’n allen zorgen dat we binnen een 

wat grotere omgeving dan alleen één school 
voldoende en de juiste onderwijskundige 
voorzieningen hebben. Dat moet worden 
afgestemd. Ik breng in allerlei overleggen heel 
bewust de positie van mijn scholen in, natuurlijk 
achter onze schermen in overleg met mijn 
directeuren. Zo willen wij graag op een van onze 
scholen de nieuwkomers opvangen, en dat 
versterken met taalarrangementen passend 
onderwijs, omdat er veel taalzwakke leerlingen 
zijn onder de ‘oudkomers’. Zo winnen we bij de 
synergie.”

“Je moet niet 

willen weten 

hoe elke individuele 

leraar functioneert”
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De onderwijsorganisatie heeft een specifiek 
karakter: ze is anders dan andere organisaties 
als gevolg van de maatschappelijke, pedagogi-
sche kern van haar opdracht. De schoolbestuur-
der heeft een complexe opdracht. De hande-
lingsruimte van de onderwijsbestuurder is 
enerzijds toegenomen, anderzijds ingeperkt. Zo 
heeft het bestuur vanuit wet- en regelgeving 
verplichtingen ten aanzien van goed werkgever-
schap, good governance en de onderwijskwali-
teit. Ook de omgeving – leerlingen, ouders, 
arbeidsmarkt en samenleving – stelt eisen. Aan 
de andere kant is de autonomie van de bestuur-
der toegenomen op het gebied van HRM, 
werkgeverschap, financieel beleid en bedrijfs-
voering. Deze beweging – enerzijds meer druk 
en anderzijds meer vrijheid – veroorzaakt een 
spanningsveld.

Daar komt bij dat besturen van onderwijsorgani-
saties een gelaagde verantwoordelijkheid 
hebben: zij moeten zorgen voor de continuïteit 

van de organisatie, maar hebben ook een 
maatschappelijke opdracht. Hoe bepaalt de 
onderwijsbestuurder de positie en de koers 
binnen een complexe omgeving? Welke 
waardenafwegingen maakt hij bij het bepalen 
van de strategie? 

De bedrijfsmatige afweging
De continuïteit van een organisatie wordt 
bepaald door de juiste fit met de omgeving. Dit 
betekent dat goed bestuur meer is dan afstem-
ming op de vraag van de klant. Het gaat ook om 
het inspelen op kansen en bedreigingen in de 
omgeving, zoals veranderende regels of 
ontwikkelingen bij de concurrent. In een 
veranderende, complexe en competitieve 
omgeving kan beter worden gesproken van een 
stretch richting de omgeving dan van een fit met 
de omgeving. Er is immers niet één statisch 
antwoord.

Welke waarden zijn 
leidend in het onderwijs? 

Anne Hoogenboom en Marianne van Teunenbroek

Er is veel voor te zeggen om nu en dan naar het bedrijfsleven te kijken en daar 
inspiratie aan te ontlenen voor het ontwikkelen van strategie en beleid. Het 
bedrijfsleven kent immers een langere traditie van modelmatige strategiebepa-
ling. Anne Hoogenboom en Marianne van Teunenbroek bespreken een aantal 
bedrijfskundige modellen die ook bruikbaar zijn voor onderwijsbestuurders. 
Ook staan zij stil bij het unieke karakter van het onderwijs, de maatschappe-
lijke meerwaarde die scholen creëren, en bij de strategische afwegingen van de 
onderwijsbestuurder.
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Adequaat reageren op de buitenwereld is een 
continu proces. De publieke sector, waar in 
toenemende mate ruimte is voor ondernemer-
schap, kan hierin leren van de private sector. 
Voor veel bedrijven is omgaan met een verande-
rende omgeving de dagelijkse praktijk. Manage-
menttheorieën uit de private sector bieden 
kaders om een strategie te bepalen en om de 
organisatie zodanig in te richten, dat ze onder-
scheidend is op het gebied van efficiency, 
kwaliteit en flexibiliteit. 

Waardestrategieën
Het model van waardestrategieën van Treacy en 
Wiersema (1993) biedt een kader om naar de 
marktpositie van de eigen organisatie te kijken. 
Het model is klantgericht en gaat uit van drie 
waardeproposities op basis waarvan een 
marktstrategie wordt bepaald. Door te excelle-
ren op een van de drie waardeproposities kan 
een organisatie zich onderscheiden van 
concurrenten. Analyse van sterkten en zwaktes 
binnen de organisatie en van de kansen en 
bedreigingen in de omgeving wijst uit welke 
waardestrategie het meest kansrijk is. De drie 
waardenstrategieën zijn: Operational excellence, 
Product leadership en Customer intimacy.

Vertalen we Operational excellence naar het 
onderwijs, dan gaat het om hoge leerprestaties 
van leerlingen en ‘gebruiksgemak’ voor leerlin-
gen en ouders. Dit gebruiksgemak wordt bereikt 
met een effectieve en efficiënt ingerichte 
onderwijsorganisatie. De focus ligt op het 
proces; maximale prestaties bereiken met 
minimale kosten. Het draait om het optimalise-
ren van processen.

De waardepropositie Product leadership is 
gericht op een innovatief product. In het 
onderwijs: sterke, vernieuwende onderwijscon-
cepten. De nadruk ligt op ontwikkeling. Creativi-
teit en ondernemerschap zijn kenmerken van 
deze strategie.

De derde waardestrategie, Customer intimacy, 
richt zich op de relatie met klanten. Centraal 
staat het leveren van maatwerk aan (toekom-
stige) klanten, ofwel het aangaan van partner-
schap met leerlingen en hun ouders. 

De waardeproposities van Treacy en Wiersema 
bieden een kader om het profiel van de 
organisatie te versterken. Een sterke identiteit 
maakt de organisatie niet alleen herkenbaar, 
maar maakt het ook makkelijker om in een 
veeleisende omgeving keuzes te maken. Wat 
doen we wel en wat doen we niet?

Figuur 4 De waardestrategieën van Traecy 
en Wiersema
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Waardeketen
Een klassiek bedrijfskundig model dat is gericht 
op versterking van de concurrentiepositie, is de 
waardeketen van Michael Porter (1985). Volgens 
Porter komt concurrentievoordeel door de 
gehele organisatie tot stand. Door de organisa-
tie op te splitsen in een aantal groepen van 
activiteiten (input-throughput-output) en deze te 
analyseren, kunnen de prestaties worden 
vastgesteld. Deze waardeketenanalyse helpt de 
organisatie te bepalen waar strategisch voordeel 
is te behalen ten opzichte van de concurrent 
door effectiever of efficiënter te organiseren.
Vertaald naar het onderwijs gaat het om vragen 
zoals: welke leerlingen komen de school binnen 
en hoe worden zij verdeeld over de verschil-
lende groepen? Welke lesmethoden worden 

gebruikt? Wat is de kwaliteit van de interactie 
tussen leerkracht en leerling? Hoe goed is de 
ondersteuning van het bestuursbureau? Hoe 
presenteert de school zich naar buiten? De 
schoolleider en de bestuurder stellen vast welke 
output (korte termijn), outcome (middellange 
termijn) en impact (langere termijn) de school 
wil realiseren. Op basis van deze doelen wordt 
de organisatie zo effectief en efficiënt mogelijk 
ingericht. 

De waardeketen van Porter kijkt vooral naar 
binnen en helpt bestuurders om de interne 
organisatie aan te scherpen. Door efficiënter en 
effectiever te werken dan de concurrent, wordt 
de positie van de eigen organisatie versterkt. 
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Maatschappelijke meerwaarde 
Bovenstaande theorieën redeneren vanuit 
bedrijfskundig perspectief en stellen het 
organisatiebelang centraal. Het onderwijs dient 
echter ook een publiek belang. Bestuurders die 
vinden dat de school een maatschappelijke 
opdracht heeft, kunnen de driehoek van Mark 
Moore (1995) gebruiken om een strategie te 
bepalen.

Moore redeneert vanuit het perspectief van 
maatschappelijke meerwaarde (‘public value’). 
Andere spelers op het speelveld moeten niet 
worden gezien als concurrenten, maar als 
partners waarmee de organisatie samenwerkt 
om een gezamenlijke, maatschappelijke 
doelstelling te behalen. Maatschappelijke 
problematieken reiken volgens Moore vaak 
voorbij de eigen invloedsfeer en verantwoorde-
lijkheid van één enkele organisatie. Het gevolg 
daarvan is de noodzaak om samen te werken. 
Voorbeelden in het onderwijs zijn: het werken 
aan gelijke kansen door voor- en vroegschoolse 
educatie, de opdracht van Passend Onderwijs 
en de uitdaging om onderwijs voor vluchtelin-
genkinderen te realiseren. 
Moore stelt dat de schoolbestuurder – als 
publiek leider – bij maatschappelijke problema-
tiek de taak en verantwoordelijkheid heeft om 
zichzelf drie vragen te stellen:
• Welke maatschappelijke meerwaarde kan ik 

toevoegen (public value)?
• Vind ik voldoende steun in mijn omgeving om 

mijn taak- en rolopvatting te legitimeren 
(authorising environment)? 

• Welke operationele capaciteit kan ik aanspre-
ken om de gestelde doelen te realiseren 
(operational capability)?

Een publiek leider kijkt wat betreft doelstellin-
gen, legitimering en operationalisering voortdu-
rend voorbij de grenzen van de eigen organisa-
tie. Samenwerken in dienst van het publieke 
belang staat aan de basis van het model van 
Mark Moore. 

Figuur 5 Het model van Moore 

De doelen van het onderwijs zijn meervoudig. 
Biesta (2008) onderscheidt drie doelen: kwalifi-
catie, socialisatie en persoonsvorming. Hooge 
(2012) voegt hieraan een pedagogische en een 
maatschappelijke opdracht toe: de ontwikkeling 
van het vermogen tot sociale betrokkenheid en 
de rol van het onderwijs in de reactie op de 
maatschappelijke problematiek. De onderwijs-
doelen van Biesta verhouden zich vooral tot de 
ontplooiing van het individu. Een sterk onder-
wijsprofiel op een van deze doelen dient het 
organisatiebelang. De pedagogische en maat-
schappelijke opdracht die Hooge schetst heeft 
daarentegen een bredere, publieke waarde. 
Leerlingen en hun ouders worden geplaatst in 
hun rol als burger, niet als consument. Hier kan 
een belangenconflict optreden. 

Waardeafweging
Hoewel ervan te leren valt, hebben de theorieën 
uit de commerciële sector hun beperkingen. Een 
onderwijsorganisatie is geen producent van 
wasmachines. ‘Succes’ wordt afgemeten aan 
meer dan aan de klantaantallen en het markt-
aandeel, en het gaat om meer dan alleen 
leerlingenprestaties. Maar hoe definiëren we 
het succes van een onderwijsorganisatie?

Public Value
Is it valuable?

Authorising 
Environment
Is it legitimate & 

supported?

Operational 
Capability

Is it achievable?
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Om terug te komen op het model van Porter; 
hoewel er wettelijke kaders en kerndoelen zijn 
die behaald dienen te worden, heeft de onder-
wijsbestuurder ruimte om zelf invulling te geven 
aan de toegevoegde waarde van het onderwijs, 
die ontstaat in het proces van input, throughput 
en output. Met de kerndoelen ligt een deel van 
de gewenste effecten van het onderwijs vast, 
maar de bestuurder kan wel aanvullende keuzes 
maken over de outcome en de impact van het 
onderwijs. De hamvraag is: hoe breed of hoe 
smal ziet de onderwijsbestuurder zijn opdracht? 
Hoe gaat hij om met wat de wet eist, wat 
stakeholders vragen en wat hij als leider van een 
onderwijsorganisatie aanvullend wil bieden? 

In het recente rapport De leerling centraal (juli 
2017) roept de Onderwijsraad leerlingen, 
ouders, leraren, schoolleiders, bestuurders, 
toezichthouders, beleidsmakers en politici op 
om de publieke belangen niet uit het oog te 
verliezen. Sterker nog, om deze voorop te 
stellen. Dit vereist visie van de schoolbestuurder 
en een moreel kompas om de gekozen richting 
vast te houden in de dagelijkse schoolpraktijk. 
Dat is zeker van belang als er sprake is van een 
meervoudige waardenafweging, zoals bijvoor-
beeld bij krimp: sluiten we een school of niet? 
Welk principe is leidend voor deze beslissing? 

De continuïteit van de organisatie? De kwaliteit 
van het onderwijs? Het belang van de leerling? 
Welke belangen kunnen met elkaar in één lijn 
worden gebracht? En welke afwegingen worden 
er gemaakt als er strijdige belangen zijn? Het is 
de taak van de schoolbestuurder om deze 
keuzes te maken en om ze te bewaken. Een 
mooie maar complexe opdracht. 
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