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vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang
De Dag van het Toezicht 2018

De VTOI-NVTK is dé vereniging voor toezichthouders uit de kinderopvang en alle onderwijssectoren. 
De vereniging maakt zich hard voor de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en kinderopvang 
vanuit een maatschappelijk perspectief.
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Locatie
NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Telefoon: 030-6026900

Kosten
€ 295.-  per persoon (excl. BTW) voor leden VTOI-NVTK 
€ 425.- per persoon (excl. BTW) voor niet-leden
Wanneer er per organisatie twee of meer deelnemers 
komen, bieden wij u een korting aan van 15% per 
persoon.

Aanmelding
U kunt zich aanmelden voor het jaarcongres via 
onze website op www.vtoi-nvtk.nl. Via de homepage 
wordt u doorgeleid naar het webformulier waar u uw 
gegevens kunt invullen via een beveiligde verbinding 
en o.a. uw voorkeur voor de deelsessies kenbaar kunt 
maken. Het kan zijn dat het programma van uw 
keuze snel vol raakt. Hoe eerder u zich opgeeft, hoe 
meer u er van verzekerd bent dat u wordt ingedeeld 
bij het gedeelte dat het meest aansluit op uw 
wensen. 

Heeft u zich al aangemeld bij de vooraankondiging? 
Wij nemen zelf contact met u op voor uw keuze en 
de facturatie. Na ontvangst van uw aanmelding 
sturen wij u een bevestiging van uw deelname 
en een factuur. Uiterlijk op vrijdag 13 april 2018 
ontvangt u het definitieve programma, de indeling 
van de deelsessies, de deelnemerslijst en de 
routebeschrijving.

Algemene voorwaarden 
U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren tot uiterlijk 
donderdag 29 maart 2018. 
Kosteloos annuleren ná 29 maart is niet mogelijk. 
U kunt na die tijd wel in alle gevallen laten vervangen 
door een collega. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.vtoi-nvtk.nl of 
stuur een e-mail naar bureau@vtoi-nvtk.nl.

‘Koersvast toezicht houden 
 in een netwerksamenleving’

Algemene Ledenvergadering 

Hoofdsprekers: 
Jules en Lambert Koster

Werkatelier 
Service Design Thinking

of
Carrousel van deelsessies 

Verrassende afsluiting

vereniging van toezichthouders in onderwijs en kinderopvang

Röntgenlaan 19  |  2719 DX Zoetermeer 
t  079 363 81 04  |  e  bureau@vtoi-nvtk.nl
i  www.vtoi-nvtk.nl

Programma Congres          
20 april 2018

Dagprogramma*

09:30 uur   Ontvangst deelnemers Algemene Ledenvergadering

10:00 uur   Algemene Ledenvergadering (alleen voor toezichthoudende leden VTOI-NVTK)

10:30 uur   Ontvangst overige deelnemers aan het VTOI-NVTK Jaarcongres

11:00 uur  Welkomstwoord 

11:05 uur   Hoorcollege door Jules Koster gevolgd door een inspiratielezing van Lambert Koster 

12:30 uur  Netwerklunch 

16:00 uur  Verrassende afsluiting gevolgd door borrel
 

* Onder voorbehoud van wijzigingen

13:30 uur  Werkatelier 
 “Service Design Thinking”  
 met procesbegeleiders

 met korte pauzes tussendoor

13:30 uur  Deelsessies ronde 1  
   
 
14.30 uur Korte pauze 
 

15:00 uur  Deelsessies ronde 2 
  



Congresthema 
‘Koersvast toezicht houden 
 in een netwerksamenleving’

Waardegericht toezien heeft consequenties. Het vraagt om koersvast 
toezicht houden. Ter illustratie: u als toezichthouder krijgt meer en 
meer te maken met de verschillende belanghebbenden en netwerken 
waar u of de organisatie binnen participeert. Voor de dagelijkse 
praktijk van het toezicht houden kan dit nieuwe vragen opleveren. 
Hoe verhoudt u zich in uw rol als werkgever en adviseur tot al 
deze netwerken? Hoe houdt u contact met alle belanghebbenden? 
Hoe doet u dat rol zuiver? Faciliteert u en faciliteren wij genoeg 
vernieuwingskracht? Graag willen we hier op ons jaarcongres samen 
met u over nadenken. 

Jules en Lambert Koster zullen het ochtendgedeelte van het 
jaarcongres voor hun rekening nemen. Jules zal ons vanuit een 
historisch perspectief inzichten meegeven over innovatieve manieren 
van toezichthouden en nieuwe vormen van organiseren van toezicht 
en bestuur in een netwerksamenleving. Direct aansluitend hierop zal 
Lambert een inspiratielezing geven waarbij hij ingaat op de praktische 
vertaling van de inzichten van Jules en zal stilstaan bij vraag-gedreven 
innovatie bij toezicht houden op basis van de wetenschappelijke 
methode service design thinking. 

Na de lunch bieden wij twee soorten programma’s aan. U kunt kiezen 
uit een carrousel van verschillende deelsessies met uiteenlopende 
onderwerpen op het gebied van governance óf u kunt onder 
begeleiding aan de slag in één van de werkateliers met de methodiek 
service design thinking. Aan de hand van verschillende casussen leert u 
vraag-gedreven innovatie toe te passen bij het toezicht houden in uw 
eigen organisatie.

Elkaar uitdagen in een vol speelveld: over governance en drijfveren. 
Door Carla Rhebergen en Marijn v.d. Berg 
Samen als toezichthouder en bestuurder strategisch partnerschap realiseren in een speelveld met veel belanghebbenden is spannend. De 
opkomst van belanghebbenden die vanuit hun eigen rol en belang willen meebepalen en de versterking van medezeggenschap vraagt iets van uw 
positionering in het speelveld, zowel binnen als buiten de schoolorganisatie. Toezichthouders die zich ‘vrij bewegen’ in een netwerk en bestuurders 
die ruimte moeten hebben om de regie te houden vragen om een ander samen- en tegenspel. In hoeverre speelt uw eigen ‘kijk op de wereld’ daarbij 
een rol? In deze deelsessie gaan we op actieonderzoek! Na een korte inleiding over de theorie van educational governance en drijfveren gaan we 
als collega toezichthouders en bestuurders balanceren tussen cultuur en gedrag. Met als doel? Bijdragen aan geïnspireerd goed onderwijs aan 
leerlingen.

Carla Rhebergen en Marijn van den Berg zijn beiden werkzaam bij Verus als adviseur governance, cultuur, organisatie en identiteit, docent en 
gecertificeerd Management Drives trainer. Carla rust toezichthouders, bestuurders en directies toe bij de realisatie van hun opdracht om te zorgen 
voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs. De ondersteuning van Marijn is gericht op het optimaliseren van onderlinge samenwerking en aanreiken van 
ondersteunende structuren en processen. 

Doordecentralisatie: waar moet de toezichthouder op letten? 
Door Eelkje van de Kuilen
Doordecentralisaties komen steeds vaker voor. Het klinkt mooi: het geld van de gemeente krijgen om zelf te zorgen voor de huisvesting. Maar 
zijn er addertjes onder het gras? Waar moet je als toezichthouder in dit proces op letten? In deze deelsessie ontrafelen we met elkaar de lastige 
juridische constructie van de doordecentralisatie. Wat zijn de rollen van de gemeente, de bank en toezicht en bestuur? Samen staan we stil bij de 
aandachtspunten voor de toezichthouder en wordt er duidelijk gemaakt waar u als toezichthouder alert op moet zijn.

Eelkje van de Kuilen is advocaat en partner bij AKD. Eelkje adviseert overheden, woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen over 
ondernemingsrecht. Eelkje heeft als advocaat meerdere doordecentralisaties begeleid, zowel vanuit de positie van de gemeente als vanuit het bevoegd 
gezag.

De interim-toezichthouder: versterking van het intern toezicht. 
Door Jan Wiegers en Marcel Bos
Toezichthouden is complex en met veel verantwoordelijkheden omgeven. Soms is versterking van het intern toezicht nodig of gaat het (bijna) 
mis… De ‘interim toezichthouder’ kan daarop het antwoord zijn. Er bestaat inmiddels een netwerk (ITZH) met ervaren toezichthouders om in alle 
onderwijssectoren een tijdelijke helpende hand te bieden. In deze bondige en interactieve deelsessie zal worden ingegaan op de meerwaarde 
van interim-toezicht en bespreken we vragen als: hoe kun je als toezichthouder toetreden tot het netwerk? Voor welke situaties biedt ITZH een 
oplossing (geanonimiseerde casuïstiek)? Hoe kan een stabiele rvt/rvc baat hebben bij een interim toezichthouder?

Drs. Jan Wiegers was tot voor kort lid van de Raad van Bestuur van Stichting Cito. Momenteel is hij nog part time werkzaam als interim manager in het 
onderwijs. Ook is hij voorzitter van een Raad van Toezicht in het VO en een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs. Drs. Marcel L. Bos is al 15 jaar 
senior adviseur governance, is een van de initiatiefnemers van het netwerk en ondersteunt dit netwerk met zijn bureau ScoliX.

Wie heeft het voor het zeggen? Over goede gespreksvoering. 
Door Martin de Ruiter en Manon Dahler
Wat zou het mooi zijn wanneer u in uw rol als toezichthouder of commissaris, degene kan zijn die de juiste interventie op het juiste moment 
kan plaatsen. Wat zijn hiervoor de belangrijkste factoren die uw persoonlijke functioneren (on-)bewust beïnvloeden? Waar liggen uw grenzen, 
en wanneer sluit u een compromis? U wilt over de vaardigheden kunnen beschikken om dit soort lastige onderwerpen bespreekbaar te maken. 
U wilt uw rol als toezichthouder en uw maatschappelijke betekenis beter verankeren. In deze deelsessie wordt er gewerkt met een live situatie 
die gespeeld wordt door adviseurs en acteurs van adviesbureau Het Consulaat. Zij nemen u mee naar een gesprek tussen een bestuurder en 
toezichthouder. Het toezicht worstelt met de vraag “wie heeft het hier voor het zeggen?”

Martin de Ruiter is gecertificeerd teamroltrainer, acteur, adviseur en oprichter van het Consulaat. Hij maakt gebruik van theatertechnieken om 
vraagstukken dynamisch te benaderen en verder te onderzoeken. Manon Dahler heeft gewerkt als change consultant en heeft veel ervaring in het 
onderwijs, onder andere als trainer, teamcoach, adviseur en acteur voor ontwikkeltrajecten bij diverse onderwijsorganisaties. Manon combineert 
empatisch vermogen en gevoel voor sfeer in de groep met directheid en resultaatgerichtheid. 

Crisismanagement voor toezichthouders. 
Door Ton Bestebreur
In hun werk kunnen toezichthouders zich bedienen van een breed scala aan interventies. Er zijn interventies met verschillend karakter: een deel is 
gericht op beleid, een ander deel op financiën en bedrijfsvoering. De vraag is welke interventies nu passen bij welke opgave? En hoe belangrijk is de 
timing ervan? Hoe bepaal je dat? Aan de hand van een gezamenlijke verkenning van instrumenten en (eigen) casussen gaan we hier in een kleine 
groep mee aan de slag.

Ton Bestebreur was bestuurder in het HBO. Hij is nu toezichthouder in het primair onderwijs en hoger beroepsonderwijs, Daarnaast voert hij diverse 
werkzaamheden uit als adviseur bij de Galan Groep (Baarn) en bij de Erasmus Universiteit. 

Veranderende rollen van toezichthouders in de netwerkorganisatie. 
Door Caroline Wijntjes
De huidige beweging in de samenleving geeft medewerkers, leerlingen, gemeenten en andere belanghebbenden steeds meer zeggenschap. Het 
is een beweging van onderop die steeds sterker wordt. Dat vraagt een andere rol van de toezichthouder en een stijl van toezicht houden die de 
aandacht naar buiten richt. Het vraagt moed om een actieve bijdrage te willen leveren en je werk als toezichthouder anders in te richten. Aan de 
hand praktijkervaringen gaat Caroline Wijntjes met u in gesprek over wat dit oproept bij toezichthouders en hoe zij daarmee om gingen. En samen 
met collega’s bespreekt u in kleinere setting enkele praktijkdilemma’s die toezichthouders in een netwerkorganisatie ervaren. 

Caroline Wijntjes is founder van “De Erkende Toezichthouder” en was toezichthouder in het PO. Zij ondersteunt ambitieuze toezichthouders bij hun 
behoefte aan veranderende kennis en vaardigheden in de transitie van klassiek naar nieuw toezicht. 

De kracht van intervisie. 
Door Ingrid Janssen
Intervisie is een krachtige manier om samen met collega’s of vakgenoten te professionaliseren. Het is een georganiseerde en gezamenlijke 
reflectie van professionals op het eigen handelen los van de eigen werkplek. Intervisie geeft een veelheid aan inzichten en vergroot het 
handelingsperspectief. Tijdens intervisie bekijk je de eigen werkelijkheid door de ogen van anderen. Er zijn meerdere intervisiemethodieken met 
elk hun eigen doelstelling. Voor succesvolle intervisie op de langere termijn zijn een gestructureerde aanpak en goede samenwerkingsafspraken 
van belang. Dit is de basis voor een open en eerlijke sfeer en vergroot de efficiëntie van de bijeenkomst. Tijdens de deelsessie gaan we in op de 
doelstellingen, het bereik en de uitgangspunten van intervisie en oefenen we met een kleine casus.

Ingrid Janssen heeft uitgebreide ervaring met het managen van complexe verandertrajecten en maakt hierbij veelvuldig gebruik van reflectieve 
methodieken (waaronder intervisie). Zij is werkzaam binnen meerdere sectoren in de zorg en zit regelmatig om tafel met bestuurders. Ingrid is (mede)
auteur van het werkboek: Van kennis naar doen: voortdurend verbeteren, methoden en technieken voor reflectieve professionals in de zorg (2004).

In balans? Afwegingen bij bestuurlijke samenwerking. 
Door Sietske Hendriks 
Er zijn binnen onze sectoren verschillende contexten denkbaar die leiden tot het verkennen van bestuurlijke samenwerking. De urgentie rond 
dit vraagstuk wordt nog eens verder versterkt door een groeiende regionale bestuurlijke agenda (integrale kindcentra, passend onderwijs, 
doorlopende leerlijnen, voorzieningenplanning). In het proces waarin bestuurlijke samenwerking wordt verkend, onderzocht en aangegaan 
speelt het intern toezichthoudend orgaan een belangrijke rol. Hoe ga je als toezichthouder om met de inherente spanning tussen het belang van 
de eigen organisatie en het algemene belang van alle belanghebbenden? Hoe beoordeel je in dit licht verschillende varianten van bestuurlijke 
samenwerking? En hoe verhoud je jezelf in het proces tot de bestuurder(s)? Hoe kom je tot een optimaal samenspel, waarbij ieder vanuit zijn eigen 
rol bijdraagt in de verschillende fases in het proces?

 Sietske Hendriks werkt als senior adviseur bij BMC Advies en begeleidt samen met collega’s besturen bij vraagstukken rond bestuurlijke samenwerking. 
Als expert op gebied van governance werkt zij daarnaast ook veel met toezichthouders in evaluatie- en professionaliseringstrajecten.

De impact van de AVG voor toezichthouders.
Door Maarten van Wieren
Op 25 mei treedt de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese verordening draait om privacybescherming. 
Privacy rechten worden uitgebreid, de verantwoordelijkheden van organisaties om te zorgen dat deze rechten zijn geregeld worden groter en 
er komen meer mogelijkheden om (forse) boetes uit te delen als de organisatie het niet goed regelt. De verordening heeft nogal wat impact op 
kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen. Onderwijs en kinderopvang werken met en voor ( jonge) mensen en verwerken flink wat 
persoonsgegevens. Is uw organisatie er klaar voor? En waar moet u als toezichthouder op letten? Welke vragen kunt u aan uw bestuurder stellen? 
En wat zijn de risico’s die u loopt en hoe hanteert u die? In deze deelsessie wordt er op een proactieve invulling gegeven aan dit vraagstuk om goed 
beslagen ten ijs te komen.

Maarten van Wieren is managing director van de Cyber Solutions Group, onderdeel van Aon Risk Solutions met specialisten die zich uitsluitend 
bezighouden met cyberrisico’s. Eerder werkte hij bij Deloitte onder meer met het World Economic Forum aan het thema cyber risico kwantificatie. Hij is 
expert op dit gebied.

Inhoud 
Congres      Deelsessies (2 rondes)

Sprekers ochtendgedeelte 
Hoorcollege door Jules Koster: Jules Koster is director innovation bij 
De Baak en werkte hiervoor o.a. bij Nyenrode. De bijzondere aandacht van 
Jules gaat uit naar vernieuwingsvraagstukken. Jules is er van overtuigd 
dat op het snijvlak van verschillende sectoren de meest interessante 
benaderingen van innovatie, verandering en leiderschap gecreëerd kunnen 
worden.

Inspiratielezing door Lambert Koster: Lambert Koster is programmamaker 
en associate van De Baak en als senior-trainer verbonden aan het ‘De Baak 
Strategie Programma’. Daarnaast begeleidt hij strategietrajecten in het 
publieke domein. Zijn stijl kenmerkt zich door het geven van een sterk kader 
met daarbij praktische tools die de deelnemers zich eigen kunnen maken. 

Keuzeonderdelen middagprogramma 

Werkatelier (hele middag)
Klassieke patronen doorbreken! Workshop Service Design Thinking
In dit werkatelier krijgt u de kans de meerwaarde te ervaren van 
Service Design Thinking bij het doorbreken van klassieke patronen rond 
innovatie of ontwikkelen van nieuwe diensten. Het is een praktische en 
dynamische methode die snel opmars maakt in organisaties vanwege 
zijn bruikbaarheid en toegankelijke wijze van werken.
 
Elke toezichthouder kent van die situaties waarin je met al je goede 
bedoelingen toch telkens vastloopt. Wat dacht u van rolconflicten tussen 
de pet van werkgever en de pet van strategisch partnerschap? Of het 
huisvestingsproject dat toch weer duurder wordt en langer duurt? En wat 
te denken van samenwerkingsprojecten waar iedereen enthousiast aan 
begint en waar de energie in rap tempo uit wegloopt zodra het concreet 
wordt? Of de situatie dat een vergadering prima lijkt te verlopen, maar 
het echte gesprek op de wandelgang achteraf plaatsvindt?
 
Service Design Thinking heeft tot doel om tot een vernieuwende aanpak 
te komen die u helpt om deze klassieke patronen te keren en met een 
andere insteek u en uw bestuurders beter van dienst te kunnen zijn. 
De uiteindelijke gebruiker of stakeholder staat centraal en door middel 
van verschillende methodieken kom u steeds beter achter de drijfveren, 
(on)uitgesproken wensen of vraagstukken die spelen. Hiermee sluiten 
oplossingen vaak veel beter aan bij de praktijk en worden ze ook 
daadwerkelijk omarmt. Onder de leiding van ervaren procesbegeleiders 
gaat u in een proeverij met een concrete casus en herkenbare prototypes 
(personas) aan de slag en ervaart u al doende de methodiek en 
doorbreekt u de cirkel. 
 
U kunt zich aanmelden voor een sessie kinderopvang, 
funderend onderwijs of beroepsonderwijs.


