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De Dag van het Toezicht 2017

De VTOI is de landelijke Vereniging van Toezichthouders 
in Onderwijsinstellingen en behartigt de belangen van de 
toezichthouders in alle sectoren van het onderwijs. Zij streeft naar 
verdere professionalisering van het toezicht in het onderwijs en wil 
daarmee een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en 
het bestuur. De vereniging is opgericht in 2004 en telt nu 500 raden 
van toezicht met meer dan 2.600 leden, uit alle sectoren.
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Plaats
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Telefoon: 030-6026900

Kosten
€ 325.-  per persoon (excl. BTW) voor leden VTOI 
€ 525.- per persoon (excl. BTW) voor niet-leden
Bij aanmelding van twee of meer deelnemers van 
dezelfde organisatie geldt een korting van 15% per 
persoon.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor 
De Dag van het Toezicht, ‘Waardegericht toezicht’
• via internet: www.vtoi.nl
• per e-mail naar: bureau@vtoi.nl
• per telefoon: 079 - 363 81 04
•  of per post naar VTOI, Antwoordnummer 10387, 

2700 WB Zoetermeer

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u 
een bevestiging van uw deelname en een factuur. 
Uiterlijk op vrijdag 1 april 2017 ontvangt u het 
definitieve programma, de workshopindeling, de 
deelnemerslijst en de routebeschrijving.

Annulering
Uitsluitend schriftelijk tot drie weken voor 
7 april 2017. Annulering na die tijd is niet mogelijk. 
U kunt zich altijd laten vervangen door een collega.
Bij tijdige annulering wordt € 95.- (excl. BTW) 
administratiekosten in rekening gebracht.

Meer informatie en vragen
Kijk voor meer informatie op www.vtoi.nl, 
of stuur een mail naar bureau@vtoi.nl,
telefoon 079 - 363 81 04.

‘Waardegericht toezicht’

Algemene Ledenvergadering 
(voor VTOI-leden)

Jaarcongres

Workshops en 
rondetafelgesprekken

1.  De balans tussen decentralisatie en
standaardisatie

2. De school als waardegemeenschap
3.  Nieuwe wet Bestuur en toezicht – impact

voor de RvT?
4.  Toezicht op de identiteit van het

openbaar en bijzonder onderwijs binnen
het duale stelsel

5.  Wat onderwijs kan leren van ‘diesel-gate’
6.  Naar een professionele, verbetercultuur

op duizenden scholen
7. Toezien met bestuurskracht
8.  De vernetwerking, deuren en ramen open
9.  Samenwerking onderwijs en

kinderopvang
10.  Innovatie en kwaliteit kinderopvang
11.  Dynamiek in de relatie bestuur en 

toezicht: waarom gaat het vaak fout?
12.  Maatschappelijke verantwoord

ondernemen in de kinderopvang
13.  Kwaliteitszorg en ambitie, de rol van

intern toezicht
14.  Toezicht op samenwerkingsverbanden
15.  Flexibilisering onderwijs
16.  Verantwoorden – legitimatie raad van

toezicht
17.  Ter zake! Pleidooi voor onderwijs zonder

burgerschap en zonder moraal
18.  Culturele diversiteit in de raad van

toezicht: kleur (be)kennen
19.  Strategisch partnerschap: mogelijkheden

en grenzen

Beter toezien
Prof.dr. Hans Boutellier

Plenair debat 
Cabaret 

Slotwoord
VTOI-voorzitter Corrie Noom



 ‘Waardegericht toezicht’

Het toezicht op de maatschappelijke waarde 
van het onderwijs – kinderopvang

Thema van de toekomst
De veranderende samenleving en de maatschappelijke waarde van 
het onderwijs en kinderopvang vragen om een andere benadering 
van het toezicht. De VTOI heeft daarom de Commissie Boutellier de 
opdracht gegeven een visie te ontwikkelen over toezicht dat daarmee 
rekening houdt. En wat dat betekent voor de toezichthouder? De VTOI 
wil hiermee een impuls geven aan de discussie over de kwaliteit van 
het toezicht. 

Over de Visienotitie ‘Beter toezien; Over de maatschappelijke waarde 
van het onderwijs en het belang van toezicht daarop’ zei minister 
Jet Bussemaker van OCW: “Het visierapport is een inspiratie voor de 
reflectie van de raad van toezicht op hun rol en taak”. En dat wil de 
VTOI graag expliciet maken op De Dag van het Toezicht. 

Waarom?
Het onderwijs is een van de grondslagen van de continuïteit van 
onze samenleving. Maar ten aanzien van het onderwijs zijn de 
verwachtingen bij uitstek hoog gespannen. Van oudsher draagt de ene 
generatie haar waarden, vaardigheden, kennis en wijsheid over aan de 
volgende – in de hoop en met het doel dat die het beter gaat doen. 
‘De jeugd heeft de toekomst’, wordt graag gezegd. 
De passie van betrokkenen bij het onderwijs (leerkrachten, directies en 
toezichthouders) zou hier wel eens mee te maken kunnen hebben: het 
onderwijs vertegenwoordigt hoop – met alle consequenties vandien.

Betekenis voor de toezichthouder
Toezicht moet mogelijk maken wat er toe doet en begrenzen waar 
het niet goed gaat. Dat vraagt om inzicht in de dynamiek binnen 
een school en veronderstelt tevens een goed begrip van de externe 
condities waaronder deze dynamiek zich voltrekt. Dat kan niet zonder 
verhaal. De hoop van het onderwijs en de passie van professionals 
dienen begeleid te worden door toezichthouders die geïnformeerd 
en met gezag kunnen meedenken en meesturen. Dat laat zich niet 
beperken tot de instrumentele kant van de onderwijsorganisatie. 
De toezichthouder moet ook inhoudelijk gesprekspartner kunnen 
zijn van de schoolbestuurders en van de schoolgemeenschap en haar 
omgeving. Meestal gaat de aandacht uit naar het toezicht op de 
bedrijfsvoering en op de kwaliteit van het onderwijs. Maar hoe zit het 
met het toezien op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs?
Daar gaat dit VTOI-Jaarcongres over.

Programma
VTOI-voorzitter Corrie Noom opent het Jaarcongres en is tevens 
dagvoorzitter. Prof.dr. Hans Boutellier, voorzitter Commissie Boutellier, 
legt met zijn inleidende toespraak over de maatschappelijke waarde 
van het onderwijs en de kinderopvang een stevige basis voor het 
plenaire debat dat daarna volgt. 
Op ludieke, maar prikkelende wijze zal vervolgens een cabaretier het 
ochtendprogramma afsluiten. Na de lunch starten de workshops en 
rondetafelgesprekken in twee rondes met tussendoor een pauze. 
Daarna spreekt VTOI-voorzitter Corrie Noom het slotwoord uit, 
en nodigt alle aanwezigen uit voor de netwerkborrel.

Programma Congres          De Dag van het Toezicht

7 april 2017

Thema’s in de rondetafelgesprekken:

1.  De balans tussen decentralisatie en standaardisatie, door Drs. Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van 
Hogeschool Rotterdam. 

2.  School als waardegemeenschap door Drs. Pim Breebaart, voorzitter van het bestuur Vereniging van Toezichthouders van 
Hogescholen 

3.  Nieuwe wet Bestuur en Toezicht - impact voor de RvT?, door Mr. Drs. Joost Kramer, partner JJK, raadsman commissarissen en 
toezichthouders

4.  Toezicht op de identiteit van het openbaar en bijzonder onderwijs binnen het duale stelsel, door Wim Kuiper voorzitter van  
Verus en Hans Teegelbeckers directeur van VOS/ABB

5. Wat onderwijs kan leren van ‘diesel-gate’, door Dr. Hartger Wassink Coördinator Wetenschappelijk Forum NIVOZ

6.  Naar een professionele, verbetercultuur op duizenden scholen, door Ir. Jaap Versfelt Stichting leerKRACHT en  
Drs. Wilma Drenth directeur-bestuurder van de scholengroep Noordkwartier in Groningen

7.  Toezien met bestuurskracht, door Jolanda Looije van Andra-Netwerk U.A. en Ir. Conny Ouwerkerk,  
co-creator van onderwijs (Octa Create)

8.  De vernetwerking, deuren en ramen open, door Davied van Berlo, strategisch adviseur netwerksamenleving,  
ambtelijk vakmanschap en kennisnetwerken

9.  Samenwerking onderwijs en kinderopvang, door Angèle van der Star MEL MEd, directeur Vensterschool de Feniks te Groningen, 
lid Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang, STAR-model Interdisciplinair Samenwerken.

10.  Innovatie en kwaliteit kinderopvang, door Drs. Danielle Schiet en Drs. Annet Klijn, resp. plaatsvervangend directeur Kinderopvang 
en programmaleider kwaliteit en harmonisatie bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

11.  Dynamiek in de relatie bestuur en toezicht: waarom gaat het vaak fout?, door Dr. Harm Klifman, senior adviseur  
bij Van Beekveld en Terpstra   

12.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen in de Kinderopvang, door Felix Rottenberg, voorzitter van  
de Brancheorganisatie Kinderopvang

13.  Kwaliteitszorg en ambitie, de rol van intern toezicht, door Vic van den Broek d’Obrenan, coördinerend inspecteur 
onderwijsinspectie

14.  Toezicht op samenwerkingsverbanden, door Drs. André Hengeveld en Monica Robijn,  
voorzitters Raad van Toezicht SWV 3010 PO (Waalwijk) en SWV 2708 (Amstelveen)

15. Flexibilisering onderwijs, door Hein van Asseldonk, vice-voorzitter VO-raad

16. Verantwoorden – legitimatie raad van toezicht, door Drs. Paul Oomens, directeur MBO Raad

17.  Ter zake! Pleidooi voor onderwijs zonder burgerschap en zonder moraal, Dr. Piet van der Ploeg, Rijksuniversiteit Groningen,  
Dpt. Ethics of Education

18.  Culturele diversiteit in de raad van toezicht: kleur (be)kennen, door Melek Usta, directeur Colourful People en initiatiefnemer 
van Peer2Peer in het onderwijs,  ambassadeur van Tannet (Turks Academisch Netwerk) - (alleen in de 1ste workshopronde 
beschikbaar)

19.  Strategisch partnerschap: mogelijkheden en grenzen, door Prof.dr.ir. Rienk Goodijk, bijzonder hoogleraar Governance in de 
(semi-)publieke sector, Zijlstra Center, VU Amsterdam - (alleen in 2e workshopronde beschikbaar). 

Algemene Ledenvergadering VTOI 
(alleen voor leden)

Vanaf   08.30  uur Ontvangst 

09.00  –  10.00  uur ALV

De Dag van het Toezicht

Vanaf   09.30  uur Ontvangst 

10.30  –  10.45  uur  Welkomstwoord door VTOI-voorzitter 
Corrie Noom

10:45  –  11.30  uur  ‘Beter toezien’ door prof.dr. Hans 
Boutellier, wetenschappelijk directeur 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht

11.30  –  11.45  uur Plenair debat o.l.v. Corrie Noom

11.45  –  12.15  uur Afsluiting ochtendprogramma 

12.15  –  13.25  uur Lunch 

13.30  –  14.25  uur 1ste Workshopronde  

14.25  –  14.45  uur Korte thee/koffiepauze

14.45  –  15.40  uur 2e Workshopronde  

15.40  –  15.50 uur  Slotwoord door Corrie Noom in Foyer 

15.50  –  17.00 uur  Netwerkborrel
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