
De boekbesprekingen zijn gemaakt door Jacques J.K. Gerards, 
lid van de raad van advies van de VTOI en directeur van Bureau 
Bestuurlijk Advies.

Boek Code goed bestuur

De afgelopen twee decennia zijn er talloze instrumenten 
aangereikt voor bestuur en toezicht van maatschappelijke 
organisaties zoals onderwijsinstellingen. Deze varieerden van 
voorbeeldstatuten en -reglementen tot checklists, evaluatie-
formulieren en procedurevoorbeelden. Thematisch aangereikte 
onderwerpen met het oogmerk om er als bestuurders en toe-
zichthouders over te reflecteren door erover in gesprek te gaan, 
waren er nog weinig. Daarin brengt de publicatie van Marieke 
Dekkers over een code voor goed bestuur voor samenwerkings-
verbanden passend onderwijs verandering in.

De vijf hoofdonderwerpen waarover de door Dekkers aan-
gereikte thema’s gaan, betreffen het eigenaarschap van het 
samenwerkingsverband, het medezeggenschapsorgaan van 
ouders en dat van onderwijspersoneel, de voorzitter van het 
toezichtsorgaan, de interne controlfunctie en de externe ac-
countant. De vier laatstgenoemden zijn relevant voor bestuur-
ders en toezichthouders in andere sectoren van het onderwijs 
en het eerstgenoemde thema is ‘vertaald’ naar de eigen praktijk 
ook zonder meer van belang (wie is de eigenaar van een onder-
wijsvoorziening?).

Dit boekje reikt bruikbare thema’s aan voor onderlinge reflectie, 
het bepreken ervan en van daaruit het eventueel aanpassen 
van werkwijzen, procedures, reglementering en van het functio-
neren van bestuur en toezicht.

Gelezen: Marieke Dekkers (2016). Een aanzet tot een Code Goed 
Bestuur voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs. 32 
principes voor reflectie en gesprek. Amsterdam: B&T. Zie ook: 
http://www.vbent.org/publicaties/overige-publicaties/overige-
publicatie/aanzet-tot-een-code-goed-bestuur-voor-samenwer-
kingsverbanden-passend-onderwijs/.
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