
uit de bestuurskamer

Over deze reeks

De verhalen en de gebeurtenissen zijn fictief maar wel gebaseerd op de
dagelijkse adviespraktijk en opgehaald uit gesprekken met verschillende
bestuurders, rectoren en directeuren. In deze reeks reflecteren experts op
de case en komen ze met een advies aan de fictieve hoofdpersoon in het
verhaal. Er is lang niet altijd één oplossing. Kijken naar vraagstukken en
dilemma’s vanuit verschillende perspectieven en verschillende domeinen
is  waardevol om houvast te vinden in complexe situaties en antwoorden
te ontwikkelen bij ‘wicked problems’.
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De Drijflanen:
een mbo-school in turbulente tijden

Een veranderingsproces kan overal beginnen. In theorie wel, in praktijk wordt er nog vaak naar
boven gekeken en gewacht… Zo ook bij de Drijflanen, een middelgrote mbo-school.
Moe en met een hoofd vol vragen komt eindverantwoordelijk bestuurder Hans Berends die
avond thuis om samen met zijn partner nog een aflevering van The Crown op Netflix te bekijken.
Nee, nu even niet. Er is vandaag te veel gebeurd. De Drijflanen, één van ‘zijn’ mbo-scholen gaat
het al een hele tijd niet voor de wind. Vandaag is de inspectie op bezoek geweest. 

Het waren lastige gesprekken geworden, al had hij de bui al zien aankomen. De directeur en zijn
MT hebben eigenlijk gewoon de boel laten versloffen. Als hij er op bezoek komt, proeft hij al
langer een sfeer van matheid. Geloven ze er nog wel in? De laatste jaren hebben ze al veel
knauwen gehad. Nu komt dit er ook nog bij. De inspectie had een aantal flink rode kaarten
 uitgedeeld bij verschillende opleidingen. Gelukkig voor hem: de andere scholen hebben beter
gescoord, een hart onder de riem die hij wel kan gebruiken op dit moment.

Wat Hans ook veel zorgen baart: de financiële positie van de school. Deze is al jaren verre van
rooskleurig door een dalend studentenaantal. Het plan is steeds geweest om alle opleidingen in
de lucht te houden, gezien ook de vraag en het appèl van de bedrijven. Is het achteraf wel zo
verstandig geweest van hem om te blijven investeren in de formatie van de Drijflanen? Ook het
gebouw zit (normatief gezien) in een te grote jas en heeft zijn beste tijd gehad. Met het  per -
spectief van een blijvende daling van het studentenaantal de komende vijf jaar en een fikse
 concurrentie van een mbo-instelling in hetzelfde voedingsgebied, weet Hans eigenlijk al langer:
deze mbo- school moet zichzelf opnieuw uitvinden. 

Een poging van zijn voorganger in het bestuur om de samenwerking op te zoeken met een
 ‘concullega’-school in de regio, was op niets uitgelopen. ‘Incompatibilité d’humeur’ van de
 bestuurders, zoals dat heet. Dat Peter Wiersma, die hij vorig jaar is
opgevolgd, daarna  vervroegd met pensioen ging - eigenlijk kan
hij dat ook wel begrijpen. En ook dat de RvT nu op hem de
druk aan het opvoeren is om met een plan van aanpak
te komen. Hij voelt dat de ogen steeds meer op hem
worden gericht nu veel problemen bij elkaar komen.
De bekende druppel die... De volgende vergadering
met de RvT moet hij met de contouren van een plan
komen. Gelukkig kan hij rekenen op een goede staf.
Hoe kan hij het voor elkaar  krijgen deze mbo-school
weer gezond te maken en  toekomstproof? 

HET VERHAAL
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Er spelen nogal wat zaken tegelijk. Er is de
vraag of het financieel wel zo door kan gaan.
Dus of er niet (ook) een reorganisatie c.q.
 sanering nodig is om één en ander weer een gezonde basis te geven. Er is sprake van
 verslonzing. Wat waarschijnlijk betekent dat er tot op zeker hoogte ook sprake is van
 verwaarlozing, waardoor veel medewerkers  alleen nog maar aan het overleven zijn en er
 bovendien ook wel sprake zal zijn van  on wenselijk gedrag. En de kwaliteit van het  onderwijs 
op zich is nu ook expliciet bij  meerdere opleidingen onder de maat  gebleken.

‘Gewoon’ saneren – onderzoek diagnose, stoppen met activiteiten en het aantal  medewerkers
terug brengen, eventueel investeren in enkele andere activiteiten – is altijd een moeizaam en
duur proces. Enerzijds vanwege de medezeggenschap c.q. de rechtspositie van betrokkenen.
Anderzijds omdat – wil ‘het nieuwe’ dan echt werken – je toch echt de  mensen mee moet
 hebben (en moet zien, juist de beteren vast te houden).

‘Hang yourself’
Een participatief proces heeft echter ook zijn bezwaren. Ten eerste kun je je afvragen of, als
 sanering nodig is en er dus een ‘hang yourself’ aspect aan een participatief veranderproces
kleeft, je dat wel van de mensen mag vragen. Dit nog afgezien van het feit dat, als de verwaar-
lozing echt behoorlijk zou zijn, het de vraag is of ze wel echt mee zullen doen.
En bij beide benaderingen speelt nog de vraag of je nog wel iets mag verwachten van de
 huidige leiding, gezien hun gedrag de afgelopen jaren. Moet er afscheid genomen worden?

Wat je ook doet, je doet het dus nooit goed en het eerste wat er moet gebeuren is dat ‘dilem-
matische’ karakter delen met de RvT alvorens met wat voor plan dan ook te komen. Maar daar
aan vooraf gaat eerst een interne verkenning, wat berekeningen laten maken om zicht te heb-
ben op de financiële rek, intern eens polsen of en zo ja er nog plaatsen zijn waar nog wel
 energie aanwezig is en wellicht extern, nu de probleembron weg is, nog eens polsen of de
 concullega’s niet bepaalde onderdelen – financiële en/of inhoudelijke ‘bleeders’ – over zouden

* Zelfstandig adviseur en geassocieerd partner Van de Bunt adviseurs.

‘De tijd 
voor halfheid
is voorbij’
Jan den Hollander*
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willen nemen. Dit alles nog even uit het zicht en gehoor van de betrokkenen. Belangrijk is ook
te weten wat er rechtspositioneel mogelijk is zowel in termen van kwijt raken als juist binnen
houden.

Gemengde aanpak
Mijn advies is sowieso te gaan werken met een gemengde aanpak met hulp ook van exter-
nen. Mijn advies is tevens een stevig gesprek te voeren met de directie over al dan niet met
hen doorgaan. In geval van het laatste, horen daar duidelijke afspraken bij over wat weder-
zijds  verwacht mag worden. Mijn advies is tevens een heel strak proces te organiseren zowel
in de tijd als ten aanzien van besluitvorming / voortgang. De kern van mijn advies is de balans
tussen van bovenaf saneren en van onderaf ontwikkelen van meet af aan onderdeel van het
proces te laten zijn. Stappen zijn sowieso deze aanpak met het management te bespreken en
vervolgens in groepen met de medewerkers. In die gesprekken is die balans onderwerp van
gesprek en  invulling. Aspect van beide sporen is dat ze cirkelvormig zijn, niet gelijk de diepte
in. Eerst  verkennend, resultaten bespreken, genoemde balans bezien en eventueel bijstellen,
dieper gaan, weer dieper gaan, etc. etc. Het eerste gesprek is zoals gezegd met de RvT,
maar de RvT wordt ook voortdurend meegenomen in hoe met de balans tussen aanpakken
wordt omgegaan. Er is uiteraard een projectleider nodig – bij voorkeur iemand van binnenaf
– maar – die zal heel dicht tegen de eindverantwoordelijk bestuurder aan moeten opereren.
Die zal dit  proces  namelijk op die manier in wezen zelf moeten leiden. (Ook) híj heeft het zo
ver laten komen en zal in zijn gedrag en besluiten voortdurend zijn betrokkenheid en zijn
koers moeten laten zien.

Dit alles is ook wel in een globaal tijdschema te zetten en daarmee is er het globale plan van
aanpak. In de voortgangsgesprekken wordt zowel aanpak als tijdschema steeds concreter.
Het eindresultaat is in ieder geval zodanig financieel gezond dat ook de RvT ermee kan leven
en gebaseerd op heldere beelden bij hoe verder met de onderdelen waar verder mee ge-
gaan wordt. De inhoud van deze normen is bij elk voortgangsgesprek in de RvT aan de orde.

Onderzoek aantrekkingskracht
Parallel dient ook onderzocht te worden waarom jongeren niet kiezen voor deze school, maar
voor de concurrerende instellingen. Hierbij gaat het zowel om inhoudelijke argumenten als om
de kwaliteit van de externe communicatie naar hen. Dat onderzoek mag niet geleid worden
vanuit de eigen communicatieafdeling, die uiteraard wel bij de begeleiding betrokken is, maar
daar ook weer niet leading in mag zijn. Als er sprake is van enkele grote afnemende bedrijven
zal ook gepolst moeten worden in hoeverre daar steun te verkrijgen is en wat voor voorwaar-
den daaraan eventueel gesteld moeten worden.
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Ruimte bieden waar het
kan, scherp en streng zijn
waar het moet
Analyse en beschouwing door Hilde Adriaenssens

Het gesprek met de adviseur heeft Hans op scherp gesteld. Meer nog dan
de mogelijke oplossingen die in het gesprek naar voren zijn gekomen,
hebben de vragen die Jan stelde wat ordening gebracht in zijn over
elkaar heen tollende gedachten. Maar het heeft ook nieuwe vragen en
dilemma’s opgeroepen. 

Tuurlijk is Hans er zich al langer van bewust dat er iets moest gebeuren in deze school. De
 diensten hebben dit gesignaleerd, in zijn gesprekken met Ed (de directeur) is het verschillende
keren ter sprake gekomen. De stap om tezamen met de directeur en zijn managementteam
een veranderopdracht te stellen, heeft hij niet gezet. Waarom niet vraagt hij zich nu af? Bang
om op de stoel van de directeur te gaan zitten, Ed is tenslotte toch integraal verantwoordelijk?
Hans heeft zelf namelijk wel ideeën hoe deze school uit het slop te trekken. Maar hij wil niet in
de verantwoordelijkheid treden van Ed, die hij trouwens zijn stinkende best ziet doen om er
wat van te maken. Ook dacht hij meer tijd te hebben om de wat krakende organisatie, die hij
overgenomen heeft van zijn voorganger, op orde te brengen. Op elk dossier heeft hij energie
gezet en de nodige aandacht, zo dacht hij. Onvoldoende blijkt nu en té partieel. Corona heeft
er ook geen goed aan gedaan natuurlijk, maar nee, dat mag geen excuus zijn. Pas door de
rode kaarten van de inspectie, is het bij Hans pas goed doorgedrongen hoe nijpend de situatie
eigenlijk geworden is. Hij beseft nu ook dat er kostbare tijd verloren is gegaan. Dat hij zich
meer had mogen, misschien wel moeten bemoeien met de ontwikkeling van de school. Niet
om het over te nemen van Ed, maar om samen met hem te onderzoeken wat mogelijk is en
hem daarin te enthousiasmeren, te ondersteunen, maar ook te eisen dat het goedkomt. Dat
laatste heeft hij sowieso te weinig gedaan, beseft hij nu. 

Valkuil
Het perspectief van reorganiseren trekt hem absoluut niet aan, maar is het nog wel te  voor -
komen? Jan heeft weer het besef in hem wakker gemaakt dat, normaliter gezien, mensen best
het  vermogen hebben om zelf hun eigen gedrag af te stemmen op de afgesproken  doelstel -
lingen en, indien nodig, nieuwe spelregels af te spreken. De uitdaging nu is dat vermogen 
weer aan te spreken, want dat het weggezakt is, is gezien de matheid die hij bij zijn bezoeken
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ontmoette, ontegenzeggelijk waar. Hij wil ontdekken wat zich al aan strategievorming en
 innovatie afspeelt bij de teams en daarop aansluiten. Hij wil niet in de valkuil trappen te   ver -
onachtzamen wat de organisatie nog wél te bieden heeft. De uitdaging is ten diepste te
 accepteren wat er is (positief en negatief) en tegelijkertijd eisen te stellen, m.a.w. responsief
zijn én verwachtingen uiten en de realisatie ervan nauwgezet opvolgen. 

Hans snapt dat Jan suggereert de directeur te vervangen, zelfs het hele managementteam.
Toch lijkt hem dat nu juist niet de stap die hij nu moet zetten. De teams hebben vertrouwen en
ondersteuning nodig om de klus te klaren. En dat is niet een interimmanager die komt vertellen
hoe het anders moet, alsof er niets meer deugt. Dat is wél een stevige projectleider, een
 organisatiecoach die samenhang brengt tussen de aanpak op de diverse niveaus, mensen in
beweging brengt met het gezamenlijke doel voor ogen. En vooral ook het management scherp
houdt en ondersteunt in het opnieuw inrichten van de school. Niet in de laatste plaats, een
sparringpartner ook voor hem, in het complexe krachtenveld van belangen en posities waarin
hij opereert. 

Strategie
Kortom, iemand die met hem en Ed het aandurft geen plan met een gegeven oplossing op te
stellen, maar een pad op te gaan waarbij de school gezamenlijk vorm geeft aan de oplossing.
Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid natuurlijk. Nu hij er zo over nadenkt, is hij er
des te meer van overtuigd dat het opbouwen van de strategie van onderop zal leiden tot
 actieve betrokkenheid. Hard nodig nu. 

Edoch, een noodzakelijke doch onvoldoende voorwaarde. Hij is er óók van doordrongen dat 
de uitdaging voor hem zal zijn heldere kaders te stellen en impopulaire maatregelen niet uit de
weg te gaan. Er moeten tenslotte wel daadwerkelijke stappen gezet worden om de ‘nieuwe’
school stap voor stap te realiseren. Dat gaat ook pijn doen, ontregelend werken, dat kan niet
anders… Gaat hem dat lukken, co-creëren i.p.v. reorganiseren, nu de druk zo hoog is? Hoe
zorgt hij voor balans? Hoe zorgt hij voor ruimte voor ontwikkeling, met het zwaard van
 Damocles boven zijn hoofd? Van de inspectie, die verbetering van de onderwijskwaliteit wil
zien  binnen het jaar. Van de RvT die daarnaast wil dat de school ook bedrijfsmatig op orde
komt,  liever vandaag nog dan morgen. Even lonkt toch de rationele, snelle en blauwe
 sanerings aanpak die wel snelheid genereert, maar nee, te weinig beweging. Nee, hij blijft ervan
overtuigd: belangrijke stappen kunnen pas gezet worden, afhankelijk van het verloop van het
proces. Maar niet zonder indringende afspraken te maken met Ed en zijn managementteam
 natuurlijk. Strakker en minder vrijblijvend dan voorheen. Dat vraagt dat hij ze meer opvolgt en
checkt dan hij gewend is en erop toeziet dat, wat afgesproken is, ook gebeurt. Dat betekent
ook elkaar het vertrouwen geven en dat tegelijkertijd ook willen blijven verdienen, door helder
te zijn in wederzijdse verwachtingen en in wat goed gaat en wat ook niet. Jan heeft daarin
 gelijk, anders wordt het niets, alleen maar meer van hetzelfde.
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Hard en zacht
Én én dus. Ruimte bieden waar het kan, scherp en streng zijn waar het moet. Acteren vanuit
 afstand, zodat hij het langetermijn-perspectief in het vizier blijft houden en vanuit overview
meer creatieve mogelijkheden blijft zien. Tegelijkertijd nabij zijn, zodat hij blijft aanvoelen wat
er speelt en ziet hoe de ontwikkeling wordt opgepakt om van daaruit de mensen te blijven
 motiveren en enthousiasmeren. Voortdurend het spel spelen van hard en zacht, van distantie 
en toenadering, van betrokken zijn en betrokken worden. En zo het samen ‘aan-gaan’. 

Over Hilde Adriaenssens

Hilde Adriaenssens is netwerkpartner van KPC Groep. Als adviseur en (organisatie)-
coach houdt ze zich bezig met vraagstukken rond leiderschap, organisatieontwikkeling
en cultuurverandering. Vaak werkt ze op het snijvlak van bestuurlijke, veranderkundige
en besluitvormingsprocessen. Met een integrale blik zorgt ze voor nieuwe inzichten. 
Ze is thuis in onderwijsorganisaties waar veel op het spel staat. Die te maken krijgen
met complexe uitdagingen die noodzaken tot ‘multifocaal kijken’. Lerend organiseren 
is een kernthema in haar werk. Vanuit verschillende rollen helpt Hilde Adriaenssens 
onderwijsorganisaties hun potentieel, collectieve intelligentie en creativiteit te benut-
ten: als (organisatie)coach, adviseur, (interim)projectleider of programmamanager. 

Meer over Hilde Adriaenssens: 
www.kpcgroep.nl/hildeadriaenssens
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Het moreel kompas en de
nieuwe koers (leren) varen
Reflectie door Morris Oosterling 

Vraagstukken rond leiderschap, organisatieontwikkeling en cultuur ver -
andering zijn nooit eenvoudig. Er spelen vaak meerdere urgente en
belangrijke zaken tegelijk, het speelveld verandert gedurende het traject
en tussentijds komt er ook altijd wel een verrassing langs. Corona heeft
ons meer dan duidelijk gemaakt dat de toekomst zich niet laat voor -
spellen en ‘zwarte zwanen’ (vgl. Taleb, 2007) een enorme impact hebben
op vele organisaties en onze samenleving als geheel. 

Hilde Adriaenssens beschrijft in de verhalen uit de bestuurskamer op een imposante wijze hoe
een bestuurder van een grote maatschappelijke organisatie (in dit geval een ROC) te maken
krijgt met een complexe, volatiele, onzekere en ambigue realiteit. Zeker een bestuurder die
 relatief recent is gestart in een organisatie kan geconfronteerd worden met een nopende
 urgentie van belangrijke vraagstukken, zoals ook uit de beschrijving blijkt. 

Het voorbeeld doet mij denken aan het jaar dat ik bij Amarantis Onderwijsgroep heb gewerkt.
In dat jaar, waarin de bom barstte, de Raad van Toezicht aftrad, er meerdere interim-bestuur-
ders aangesteld zijn en de de-fusie naar vier kleinere organisaties mogelijk werd gemaakt, heb
ik van dichtbij meegekregen hoeveel vraagstukken tegelijkertijd op het bord van het College
van Bestuur kunnen liggen en hoe een organisatie daar (bijna) aan onderdoor kan gaan. 
Als er zoveel rode vlaggen zijn als in het voorbeeld van Hilde, is het de vraag of een combinatie
van harde en zachte aanpak nog mogelijk is. Rode kaarten voor enkele opleidingen, oftewel
een slechte kwaliteit van het onderwijs, maar bovendien óók een slechte financiële positie én
dalende studentenaantallen, zo stelt ze. Dit is een brandbare cocktail.

Een dergelijke situatie kan niet anders dan zijn ontstaan gedurende tal van jaren. Wat is er in deze
jaren gebeurd? Van welke onderliggende patronen is sprake? Als er iets is wat ik in mijn loopbaan
heb geleerd, is dat leiderschap bijna altijd afwezig is geweest in de periode voor deze  crisis -
situatie. En vaak ook afwezig blijft, tot er hard wordt ingegrepen. Omdat het niet meer anders kan. 

Als gevolg van het uitblijven van dit leiderschap zie je meestal dat er steeds meer op de
 schouders van de professionals is komen te liggen, er geen betrokkenheid meer is bij de  orga -
nisatie, er wel kritiek wordt geleverd op datgene wat professionals opleveren, desinteresse en

8



demotivatie volgen en tot slot is niemand meer in staat om in te grijpen in de situatie, ook al
ziet iedereen waar dat er problemen zijn en waar dit hem in zit. In het ergste geval is er een   
wij-zij denken ontstaan, waarin geen effectieve communicatie meer mogelijk is. 

Idealiter kan het schip gekeerd worden in de combinatie van een harde en zachte aanpak. Dat
vraagt iets van het leiderschap op alle niveaus, te beginnen bij de top. Het allerbelangrijkste is
dat er op alle niveaus weer effectieve communicatie ontstaat. Dit kan door blokkades op te
sporen en bespreekbaar te maken, historische lijnen en effecten van eerder vertoond gedrag
zichtbaar te maken en langzaamaan bouwen aan positiviteit en wederzijds betrokkenheid. Het
bouwen aan de school als gemeenschap, waarin je weer met elkaar kunt kijken naar het geza-
menlijke doel, de gezamenlijke wens om de ontwikkeling van leerlingen optimaal te begelei-
den, om ze voor te bereiden op werk en maatschappij.

De aanpak kenmerkt zich door dialoog, door systemisch naar de organisatie en het leiderschap
van de organisatie te kijken en kan worden vormgegeven in een combinatie van strategiedagen,
scholingsdagen, teamcoaching, intervisie en individuele coaching van diverse teams in de school. 

Besluitvorming over de aanpak is nooit eenvoudig. “Je doet het nooit goed” klopt daarmee als een
bus, maar dat geldt in feite in elk situatie en is een te makkelijke miskenning van de  onder liggende
waardeoriëntatie van de bestuurder. Een vervelende term, die in deze situatie gerecht vaardigd en
belangrijk is, maar vervelend in mijn ogen omdat het te pas en te onpas misbruikt wordt voor de
rechtvaardiging van het eigen gelijk, maar bij gebrek aan betere  terminologie gebruik ik het wel:
moreel kompas. Het moreel kompas, waarin het simultaan  behartigen van meerdere belangen, de
kwetsbaarheid van samenwerking en duidelijkheid over de afwegingen en consequenties centraal
staan, biedt richting en kaders om met elkaar een nieuwe koers te (leren) varen.

Over Morris Oosterling 

Morris Oosterling is verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Als adviseur, coach en
onderzoeker ondersteunt hij besturen en scholen. Zijn focus ligt op vraagstukken rondom
leiderschap, bestuur en toezicht en kwaliteitsborging. Ook verzorgt Morris Oosterling
 opleidingsprogramma’s voor (toekomstige) leidinggevenden. Verder begeleidt hij scholen
bij het opstellen van schoolplannen. In 2019 promoveerde hij op het proefschrift ‘Op
zoek naar leiderschap: de top in non-profit organisaties bezien vanuit selectie'.

Meer over Morris Oosterling: 
www.kpcgroep.nl/morrisoosterling
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Knagende vragen
Reflectie door Ton Bruining 

Het verhaal van Hilde Adriaenssens over MBO-school de Drijflanen
prikkelt het denken. Het gaat weliswaar om een fictief voorbeeld, maar
onderwijsmensen zullen beamen dat veel van de elementen uit de
onderwijspraktijk gegrepen zijn. Ook het advies van Jan den Hollander
zet mij als vakgenoot aan het denken. 

Vanuit zijn ervaring geeft hij adviezen die vooral ingaan op het managen van een gewenste
 ontwikkeling en doet hij een appèl op de kennisbasis van management en organisatie. Graag
vraag ik aandacht voor de bedoelingen die betrokkenen hebben en voor de complexiteit van
de situatie van de Drijflanen. Als dat laatste zo is, dan is het maar de vraag of je een complexe
situatie met een strak proces kunt managen of dat dit eerder om een andere benadering
vraagt, een benadering die de organisatie en alle betrokkenen dichter bij de bedoeling brengt.
Verder valt het me op dat betrokkenen naar elkaar wijzen. De Raad van Toezicht spreekt de be-
stuurder aan, de bestuurder wijst naar zijn voorganger en naar de Drijflanen en het zou zo maar
kunnen zijn dat het daar niet stopt. Om het jij-bakken te voorkomen, kritisch denken te bevor-
deren en het nemen van verantwoordelijkheid te stimuleren denk ik dat er een vitaliserende
werking uit kan gaan van vragen aan de betrokkenen, vooral ook gesteld door de betrokkenen
aan elkaar. Bij wijze van voorbeeld zet ik de vragen die bij mij opkomen hieronder op een rijtje.
Juist het stellen van vragen door de betrokken kan ervoor zorgen dat ze als  gemeenschap, als
onderwijssysteem en als individuen  – of het nu toezichthouders bestuurders, opleidingsmana-
gers, leraren, deelnemers of andere belanghebbenden zijn – verder  ontwik kelen. Dan zal het
vast wel een keer zo zijn dat er naast gezamenlijke beeldvorming,  oordeels vorming en besluit-
vorming ook knopen moeten worden doorgehakt. 

Naast of misschien wel voorafgaande aan vragen om de specifieke situatie en de context van 
de Drijflanen te onderzoeken kan iedere speler of ieder gremium vier vragen in het achterhoofd
nemen: wat moet onder ogen gezien worden, wat moet er gebeuren om alle  betrok kenen recht
te doen, welke moed dienen we op te brengen, welke terughoudendheid is nodig? Dit zijn
 vragen gebaseerd op de vier kardinale deugden: Prudentia (Voorzichtigheid – verstandigheid –
 wijsheid); Justitia (Rechtvaardigheid – rechtschapenheid); Fortitudo (Moed – sterkte); Temperantia
(Gematigdheid – matigheid – zelfbeheersing). Al sinds de Romeinen worden de vier genoemde
deugden ook wel spil-deugden genoemd. Ze helpen om datgene te benoemen waar alles om
draait. Deze kardinale deugden leveren vragen op die licht kunnen werpen op onderliggende
handelingspatronen van de betrokkenen en de fricties die daaruit voortkomen. De  kardinale
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deugden  leveren vrij harde vragen op. Vragen die wat mij betreft aangevuld mogen worden met
zachtere vragen naar bijvoorbeeld de betekenisgeving, naar hoopvolle perspectieven en naar
steun vanuit de gemeenschap. Kortom, niet alleen de hete hangijzers benoemen en in gesprek
brengen, maar ook de school als systeem en alle betrokkenen bevragen, bijvoorbeeld naar
 mogelijkheden om de problemen op een duurzame manier aan te kunnen pakken of aan te leren
pakken.

Vraagsuggesties:
Vragen aan de Raad van Toezicht
1. Welke opdracht heeft de Raad van Toezicht een jaar geleden aan de bestuurder  gegeven?
2. Waar schuurt het tussen toezichthouders en bestuurder?
3. Wat maakt dat de Raad de noodzaak ziet om bij de bestuurder aan te dringen op een plan

van aanpak?

Vragen aan de bestuurder
4. Waarom wijst de bestuurder naar zijn voorganger?
5. Waarom richt de bestuurder zijn pijlen op de Drijflanen?
6. Welke verantwoordelijkheden hebben de andere scholen in het bestuur voor het  geheel?

Vragen aan de directeur
7. Wat gaat er volgens het managementteam goed op de Drijflanen?
8. Wat kan beter?
9. Welke mogelijkheden zie je voor een duurzame ontwikkeling van het onderwijs en de

schoolorganisatie? 

Vragen aan de leraren
10. Waarom ben je in het onderwijs gegaan?
11. Wat drijft je om op de Drijflanen te blijven?
12. Welke consequenties zou je kunnen trekken uit de feedback die je krijgt van deelnemers,

bedrijfsleven, vakgenoten?

Vragen aan deelnemers
13. Waarom heb je voor de Drijflanen gekozen?
14. In welke mate maakt de Drijflanen je verwachtingen wel/niet waar?
15. Welke drie tips heb je voor de Drijflanen?

Vragen aan andere belanghebbenden, zoals bedrijven, 
maatschappelijke instellingen en de overheid
16. Wat is voor u de toegevoegde waarde van de Drijflanen?
17. Wat zou er verloren kunnen gaan wanneer de Drijflanen wordt (weg)gesaneerd?
18. Wat bent u bereid om bij te dragen aan het behoud en de ontwikkeling van de Drijflanen?
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Vragen aan de externe adviseur
19. Welke rationale zit er achter meer managerialisme voor de Drijflanen, zoals kaders,

 processen en het vervangen van het management?
20. Wat is er goed aan meer managerialisme voor de Drijflanen?
21. Wat is er mooi aan meer managerialisme voor de Drijflanen?

Meer over Ton Bruining: 
www.kpcgroep.nl/tonbruining

Over Ton Bruining

Ton Bruinig is verbonden aan het netwerk van KPC Groep. Ton Bruining begon zijn
loopbaan in de thuiszorg waar hij werkte als behandelaar, bedrijfsopleider en intern
 adviseur. Hij werd leraar na een eerstegraadsopleiding sociale pedagogiek. Na acht
jaar thuiszorg was hij gedurende vier jaar hoofd bedrijfsopleidingen van een  top -
klinisch  ziekenhuis. Na twaalf jaar zorg vervolgde hij zijn carrière in het bedrijfsleven.
Gedurende zes jaar was hij Internationaal Training manager, hij adviseerde de Raad
van  Bestuur, landendirecties, stafafdelingen zoals HR en de operationele managers
over het leren en ontwikkelen van de medewerkers en de organisatie. Zelf was hij
 verantwoordelijk voor het opleiden van businessunit managers in samenwerking met
de  manager management development. Daarna werkte hij twintig jaar als senior-
 adviseur in het onderwijs, met aandacht voor netwerkvorming, organisatieonderzoek,
onderwijsinnovatie en professionalisering, Hij promoveerde op een  organisatiefilo -
sofische studie naar leren op de werkplek in de publieke dienstverlening. Tweemaal
vervulde hij de rol van lector en ruim vier jaar vervulde hij de rol van directeur en 
het laatste jaar was hij ook bestuurder. In dienst van zijn werk als adviseur maakt hij
tegenwoordig deel uit van het lectoraat leren en innoveren. Het lectoraat richt zich 
op  organi satieontwikkeling als voorwaarde voor onderwijsontwikkeling. Zelf doet 
hij  onderzoek naar de morele dimensie van onderwijsinnovatie en begeleidt hij   pro -
movendi. Naast zijn werk als adviseur was hij twaalf jaar toezichthouder en verzorgt 
hij opleidingen voor de vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang.
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