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Voorwoord
In de bestuurlijke praktijk en in het bestuurlijke jargon is de afgelopen
decennia een stevige smetvrees opgebouwd voor alles wat te maken heeft
met het echte, gewone leven van mensen van vlees en bloed. Zo ook in het
onderwijs.
De NSOB laat in het essay ‘Onderzoek alles, behoud het goede’ zien dat een
heel bepaalde opvatting van besturen dominant is geworden, op een rigide
en dwingende manier. Het onderwijs is opgesloten geraakt in de zogenaamde
moderniseringslogica. Het bestuur is gemoderniseerd. Steeds meer scholen
nemen afscheid van het verenigingsmodel en richten de school/instelling in
naar het model raad van toezicht-college van bestuur. Besturen wordt gezien
als een zaak van specialisten. De opgaven en problemen worden als te
complex gezien om binnen het verenigingsmodel op te lossen. De overgang
naar het stichtingsmodel wordt nogal eens met opluchting verwelkomd.
Vervelende, vertragende, ondeskundige vragen worden niet meer gesteld.
Nee, maar de mensen die ze stellen worden ook niet meer gehoord. Besturen
wordt steeds meer gezien als een technocratisch vak, waarin rationaliteit en
onthechting belangrijke succesfactoren zijn.
Deze manier van besturen leeft van twee met elkaar samenhangende vooronderstellingen: angst voor de werkelijkheid van het echte leven in de school
én de behoefte aan rimpelloos, smetteloos en risicoloos bestuur. Het echte
leven in de school is een voortdurende stroom van botsende, wrijvende
opvattingen maar ook van samen optrekkende leerlingen, docenten, ouders,
leidinggevenden en andere betrokkenen. Zij proberen hun weg te vinden binnen een snel veranderende wereld met steeds hogere eisen van de overheid.
Besturen is daarom geen lineair proces, geen zaak van doelen en daar netjes
de middelen bij zoeken, niet in de eerste plaats een effectiviteitsopgave.
Besturen is vooral deze betrokken mensen zien en verwelkomen, als mensen
van vlees en bloed, die goede redenen hebben om te vinden wat ze vinden, die
goede redenen hebben om te willen wat ze willen. Een bestuurder moet vertalen, opdat deze mensen elkaar kunnen verstaan, en een bestuurder moet
binden, opdat deze mensen verder kunnen met elkaar. Misverstanden, botsingen, wrijvingen, conflicten, maar ook periodes van flow en elkaar vinden,
horen daarbij. Het zijn geen op te heffen grillen, geen onregelmatigheden die
bezworen moeten worden, het is het schoolleven en bestuurlijke leven zelf.
De dominante bestuursmodellen weten met het gewone leven geen raad.
De onvoorspelbaarheid en grilligheid ervan moeten onder controle gebracht.
De herwaardering van de vereniging die de NSOB bepleit, ziet de betrokkenheid van al die ‘gewone’ mensen van vlees en bloed niet als obstakel van
Onderzoek alles, behoud het goede

Inhoudsopgave

5

goed bestuur, maar als bron en betekenisgevers van goed bestuur. Die visie
prikkelt en biedt nieuwe perspectieven. Niet de volkomen transparante,
overzichtelijke, onder controle gebrachte werkelijkheid is een resultante van
goed bestuur, maar betrokken mensen, met hun onvolkomenheden én hun
passies, hun stokpaardjes én hun zorg, hun beperktheid én hun talenten en
dromen.
Nu op zoveel terreinen het besturen volgens de moderniseringslogica vastloopt, is het meer dan de moeite waard om de uitnodiging van de NSOB op
te pakken – de smetvrees voorbij – en te investeren in de vereniging, door
(weer) te verenigen.
Berend Kamphuis, voorzitter Verus
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1.

Inleiding
Met enige weemoed vertelt een directeur van een schoolvereniging tijdens
het interview over vroeger. “Toen had de vereniging meerwaarde, je kon het
op je CV zetten. De vereniging was echt bezig met het stichten van scholen,
vanuit de gedachte katholiek onderwijs te kunnen geven. Nu zijn we veel te
groot geworden, we kennen de leerlingen niet meer. Laat staan de ouders.
Nu is de vereniging vooral een samenwerkingsvehikel om scholen bedrijfseconomisch uit de brand te helpen.” Hoewel de directeur ziet dat de tijden
zijn veranderd alsook de functie van de vereniging, hecht hij er toch aan:
“Meer scholen zouden dat moeten doen. De stichtingsgedachte is verkeerd,
er ligt dan te veel macht bij de raad van toezicht; er is nauwelijks tegenspraak.” De vraag naar waarom er (nog) een vereniging is, en waarom het
nog katholiek moet zijn is heel ingewikkeld geworden in deze tijd: “Ouders
hebben zelf het gevoel niet meer dat de school van hen is. Het is jammer dat
allebei de partners tegenwoordig moeten werken om het hoofd boven water
te houden. Ik snap het wel, maar kinderen worden uitbesteed aan scholen.”
Een andere, afzwaaiende directeur van een school met een vereniging
vertelt: “Toen ik kwam stond er op mijn takenlijstje: revitaliseren van de
vereniging. Daar heb ik op gefaald. Een bloeiend verenigingsleven organi
seren is heel moeilijk.” Toch wil hij niet dat de school een stichting wordt;
het oude idee van ‘de school aan de ouder’ blijkt onverminderd relevant:
“De school moet een verlengstuk zijn van de opvoeding. Dat vind ik best
wel mooi. Die vereniging belemmert me niet zodanig dat ik een stichting
wil worden. Veel anderen worden een stichting, sommigen plagen mij daar
wel mee.” Je loopt toch een beetje tegen de klippen op als je een vereniging
blijft.

1.1

Aanleiding, vraagstelling, aanpak
‘Het blinkende goud der belangstelling is verdonkerd en de eerste
liefde verkoeld.’ 1

Aanleiding
Bovenstaand citaat werd opgetekend in 1930 door de Hervormde predikant
J. Barbas die sprak over de betrokkenheid van ouders bij de schoolvereniging. Doordat sinds de pacificatie van 1917 en de onderwijswet uit 1920 het
bijzonder onderwijs gefinancierd zou worden door de overheid, en de ouders
1

Jaarverslag Unie een School met den Bijbel 1930, p. 29-40 zoals geciteerd in De Jong
(2017).
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dus geen financiële belangen meer hadden in de bijzondere scholen, daalde
de betrokkenheid van ouders bij de verenigingen aanzienlijk. Ouders ‘geloofden het wel’, lieten het besturen over aan de schoolvereniging, en zij lieten
het weer over aan het bestuur. Het bestuur wees naar de onderwijzers of het
‘hoofd der school’. Barbas riep op om meer ouders in de schoolbesturen te
plaatsen. Hier was toen ook al discussie over: sommigen vonden dat bestuurders juist aparte en onafhankelijke deskundigen moesten zijn.
Historische relativering
Bijna 100 jaar later voeren we nog immer dezelfde discussie: het is moeilijk
ouders te vinden om lid te worden van de ledenraad – als er al genoeg leden
zijn; een toezichthouder die wordt geïnstalleerd op een ledenvergadering
voor een handjevol mensen; een grote koerswijziging met betrekking tot
identiteit trekt amper ouders naar een ledenvergadering; een ledenvergadering die wordt gegijzeld door een paar conservatieve leden; en ga zo maar
door. Het lijkt dan ook haast onvermijdelijk dat scholen hun vereniging
opheffen, en dit is ook aan de orde van de dag. Op het moment van schrijven
is vermoedelijk ongeveer 27% van de scholen in het bijzonder onderwijs een
vereniging.2 Waarschijnlijk is dit binnen afzienbare tijd nog maar 15%: er
zijn veel scholen die bezig zijn met een traject de vereniging om te zetten in
een stichting. 3 Op termijn zal dit betekenen, als deze trend zich doorzet, dat
de vereniging een rariteit wordt in het kabinet van het bijzonder onderwijs.
De vraag is: is het een goed idee dat scholen zo massaal afscheid nemen of
hebben genomen van de vereniging; hebben we door wat we bij het afval
zetten?
Hoewel we het verleden graag romantiseren, is de vereniging altijd een ingewikkelde bestuursvorm geweest waar de vraag van een gebrek aan betrokkenheid van leden eigenlijk permanent speelt. Toch is de context van onze
laatmoderne samenleving heel anders dan die van het begin van de twintigste eeuw, en is het vraagstuk van de vereniging, of de dreigende teloorgang
daarvan, ook van een andere aard.
Verenigingen van weleer
Schoolverenigingen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijsstelsel in Nederland. Het waren de drijvende krachten achter het stichten en voortbestaan van een zeer groot aantal scholen. Maatschappelijke
ontwikkelingen zoals individualisering, maar ook veranderingen in het
governancestelsel in het onderwijs, hebben er echter aan bijgedragen dat de
rol van schoolverenigingen in het huidige tijdsbestek minder duidelijk is
2
3
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Zie de achtergrondstudie bij dit essay. Het betreft een schatting.
Zie de achtergrondstudie bij dit essay.
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geworden. Er zijn steeds minder schoolverenigingen, van de nog bestaande
zijn steeds minder ouders lid en het aantal ouders dat naar een algemene
ledenvergadering komt daalt. Overigens wil dit niet zeggen dat ouders helemaal niet meer actief zijn in een school, vaak zijn ze voor praktische ondersteunde zaken, met name in het primair onderwijs, nog ruimschoots
betrokken. 4 De ouderbetrokkenheid varieert wel sterk per school en per type
leerlingen dat zij onder hun hoede hebben.5
Ouders die lid zijn van de schoolvereniging voelen zich hier vaak niet erg
mee verbonden. Zij zijn wel lid, maar voelen zich dikwijls niet zo. Eerder zien
ouders zichzelf als afnemer van een publieke dienst, waarbij de relatie is op
te vatten als een zakelijke transactie en niet per se wordt gekenmerkt door
verbondenheid en identificatie. Ouders stellen zich daarbij soms op als kritische consumenten, die, scherp geformuleerd, vooral geïnteresseerd zijn in
het ‘product’ dat de school hun te bieden heeft. 6 In de praktijk is de ervaring
dat het gedeelde belang van de algemene ledenvergadering onder leden
afneemt. Het is een vraagstuk dat niet alleen speelt bij schoolverenigingen,
maar bij verenigingen in brede zin. Afnemende ledenaantallen en andere
behoeften op het gebied van inspraak zorgen ervoor dat veel verenigingen op
zoek zijn een andere invulling van het lidmaatschap.
Vereniging uit de tijd?
Bovendien, in de afgelopen decennia zijn, breder gekeken, in vrijwel alle
maatschappelijke sectoren (onderwijs, zorg, sociale woningbouw) verenigingen omgedoopt tot stichtingen, en zijn vrijwilligersbesturen omgezet
in professioneel bestuur en toezicht, vaak volgens het raad-van-toezichtmodel. In de zorg en sociale woningbouw, waar vrijwel geen vereniging
meer te bespeuren is, is dit opmerkelijk sneller gegaan dan in het onderwijs, waar nog steeds een derde van alle scholen een vereniging is, of nog
een vereniging heeft (naast een stichting). Je zou kunnen zeggen dat het
onderwijs achterloopt, hopeloos ouderwets is. Je kunt ook zeggen dat daar
niet al te roekeloos zomaar een structuur is aangepast, en iets van grote
democratische waarde bewaard is gebleven – al is het misschien wat stoffig
geworden.
Meer dan een structuurvraag...
In onze tijd wordt de discussie over de vereniging voornamelijk benaderd
als een structuurkwestie: wat is zijn goede en passende bestuurlijke
4
5

6

DUO (2019).
F. Smit et al (2007). Hoewel dit verouderd onderzoek is, lijkt het logisch aan te nemen
dat de trend die zij aangeven verder is doorgezet, omdat segregatie op scholen (nog
steeds) een belangrijke kwestie is.
De Jong (2017).
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verhoudingen in de school? De vereniging is in zo’n discussie slechts een
contingentie; instrumenteel voor effectief bestuur. Als het daar niet aan
voldoet, dan kan het snel bij de prullenbak worden gezet. Toch is de vereniging ruimer te bezien dan alleen in termen van een structuurvraag. Veel
scholen in het bijzonder onderwijs zijn in de loop van de jaren steeds minder nadruk gaan leggen op hun institutionele, religieuze of historische
achtergrond – deels ingegeven door een veranderende leerlingenpopulatie
en maatschappelijke context op deze scholen. Zowel leerlingen als docenten komen niet meer uit eenzelfde soort gemeenschap, maar zijn juist
uitdrukking van pluraliteit, verschil. Hoewel identiteit en levensbeschouwing nog een rol kan spelen bij de werving van docenten, is de denominatieve binding van minder groot belang – hoewel dit in bijvoorbeeld de gereformeerde en reformatorische scholen nog wel aan de orde kan zijn. Ouders
zien de opvoeding meer en meer als hun individuele taak, en niet die van
een gemeenschap. Hoewel er doorgaans veel waarde wordt gehecht aan de
(traditionele) identiteit en oorsprong, is op veel protestantse en katholieke
scholen het geloof minder zichtbaar geworden. Er lijkt een soort verlegenheid rondom dit thema, omdat voor veel ouders die hun kinderen aanmelden dit aspect van minder groot belang is. Er wordt dan maar gezegd ‘dat
we er niet zoveel mee doen’. Identiteit wordt eerder gezocht in een pedagogische visie, algemene waarden en normen, het leerklimaat en navenante
prestaties. De focus op presteren wordt ook van overheidswege sterk gestimuleerd. Al met al blijkt dat veel bijzondere scholen worstelen met de vraag
naar identiteit, historie en organisatievorm. Dit roept natuurlijk de vraag
op waar de vereniging dan precies voor dient, en wat de betekenis is van
het ‘bijzondere’ onderwijs, als die grondslag en inbedding in de praktijk
onder druk staat. Is, met andere woorden, de schoolvereniging een parel
die gelukkig nog bestaat, en waar we nieuw leven in moeten blazen? Of
moeten we andere wegen bewandelen?
Alles bij elkaar gaat het naar onze opvatting in de discussie over de plek van
de vereniging in het onderwijs om de volgende vier, met elkaar verweven,
vraagstukken:
•

•

10

 nerzijds stoeien de scholen die nog een vereniging hebben of zijn met de
E
governancestructuur van de vereniging: wat is de legitimiteit van de
algemene ledenvergadering als daar bijna niemand komt? Hoe ga je om
met een klein aantal zeer actieve maar conservatieve leden?
A nderzijds worstelen de scholen die de vereniging hebben ingeruild voor
de stichting met vragen rondom democratisering en legitimiteit van
bestuur en toezicht. Zeker nu steeds minder ouders, onder het mom
van professionalisering, zitting hebben in schoolbesturen en raden van
toezicht.
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•

•

 nerzijds is sprake van afnemende betrokkenheid bij schoolvereniginE
gen, die leidt tot de vraag hoe je ouders (en andere stakeholders) betrokken houdt bij de school, haar identiteit en beleid.
A nderzijds zien we niet alleen toenemende diversiteit tussen scholen,
maar ook, of misschien wel juist, in scholen. Dit levert een spanning
op voor schoolverenigingen die wegens hun ontstaan nog gerelateerd
worden aan de eigenheid van de groep, niet van het individu.

Vraagstelling
In dit essay staat de vraag centraal wat de plek van de (school)vereniging is
of kan zijn in onze tijd, nu de vereniging zo onder druk is komen te staan.
Als de trend, zoals eerder beschreven, zich doorzet zal de vereniging in de
loop van de tijd verdwijnen uit het onderwijs. Dit roept vragen op. Vanuit
het perspectief van identiteit en geschiedenis is de vereniging vaak een
hoeksteen geweest van een verzuild bestel.7 Hoewel we zijn ontzuild, de
secularisering zich, in ieder geval in termen van kerkbezoek, stevig doorzet, is de christelijke identiteit van veel bijzondere scholen nog altijd van
groot belang – dan wel een groot vraagstuk. De vereniging biedt, zo goed en
zo kwaad als het gaat, een inbedding van beleid bij ouders, leerlingen en
andere stakeholders. De vraag is of de stichtingsvorm, die massaal wordt
omarmd, deze checks & balances kan compenseren.8
Aanpak
De wijze waarop deze vraag wordt beantwoord is zowel conceptueel als
empirisch van aard. Het essay heeft een verkennend en agenderend karakter, vanuit de theorie, gericht op de praktijk, en is gegrond in kwantitatief
en kwalitatief empirisch onderzoek.
Naast een aantal rondetafelgesprekken met leden en medewerkers van
Verus is er ten behoeve van dit essay literatuuronderzoek gedaan naar de
geschiedenis van de schoolvereniging, naar de bestuurs- en organisatiekundige literatuur over de vereniging in de non-profit sector, en naar
de meer cultuurfilosofische en sociologische literatuur over de plek van de
maatschappelijke organisatie in de laatmoderniteit.
Daarnaast is er een enquête gehouden onder de leden van Verus, waar is
gevraagd naar hoe men kijkt naar de vereniging, ouderbetrokkenheid en de
wijze van bestuur. Ook zijn daar een aantal open vragen in opgenomen over
de visie van de leden van Verus over de toekomst van de, of hun, vereniging.
Verder zijn er interviews gehouden bij een zestal scholen en één (katholieke)
7
8

Titel van boek over de geschiedenis van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Zie achtergrondstudie.
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woningbouwvereniging. Bij de meeste scholen hebben we behalve met het
bestuur of directie van de school gesproken met leden van de raad van toezicht/algemeen bestuur, leden van de GMR, leden van de vereniging en de
schooldirecteuren.

1.2

Een kleine geschiedenis van de schoolvereniging
‘Waar het de Vereeniging als zeer waarschijnlijk voorkwam dat door de
oprichting der nieuwe school de bestaande openbare school te Bennekom
geheel onbevolkt zou worden, heeft zij onder de ouders der thans schoolgaande kinderen laten circuleeren een lijst, die zij Uw geacht College
hierbij aanbiedt. Uit dezelve blijkt, dat alle ouders, op een enkele na,
hunne kinderen zullen doen overgaan naar de nieuw te stichten school.’
- (Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van Hervormde
Scholen in Bennekom, september 1920) 9

Vereniging en schoolstrijd
Vlak na de pacificatie (1917) en de financiële gelijkstelling van openbare en
bijzondere scholen (1919) grepen veel gemeenschappen de kans aan om scholen op te richten, zoals de hervormde schoolvereniging in Bennekom. Het
geval wilde dat men in het dorp bang was, dat wil zeggen: de gemeenteraad
was bang, dat de openbare school weldra zou leeglopen. En dit bleek inderdaad ook het geval. Het is een opvallend voorbeeld van de kracht die uit kan
gaan van een vereniging (ten goede of ten kwade), als mensen zich achter
een idee scharen dat over hun eigen omgeving en leven gaat. De geschiedenis
van de vrijheid van onderwijs hangt nauw samen met de verenigingsstructuur, omdat de vereniging bij uitstek een maatschappelijk verband is. Die
uitoefening van vrijheid brengt natuurlijk allerlei vragen met zich mee,
zoals ook toen in Bennekom het geval was.
Het resultaat van de schoolstrijd, die voorafging aan de pacificatie, is nog
altijd terug te zien in de Nederlandse samenleving. Tientallen scholen in
Nederland zijn vernoemd naar voorvechters van christelijk onderwijs,
denk aan Groen van Prinsterer, Savornin Lohman, Schaepman, Nolens of
Abraham Kuyper. Deze mannen hebben een belangrijke rol gespeeld in de
Onderwijsstrijd. Daarnaast bestaan er tientallen verschillende scholen in
Nederland die ieder andere onderwijsvisies aanhangen en ouders zijn vrij
om hun kinderen te sturen naar een school die past bij hun opvoedingsidealen.
9

12

Bron: Andere tijden, NPO.
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Katholieken en protestanten streden in deze periode om vrijheid van onderwijs en de algemene bekostiging van het bijzonder onderwijs. Zij wilden zelf
christelijke scholen oprichten, zodat zij de opvoeding die de kinderen thuis
ontvingen kon worden versterkt op school – de school werd gezien als het
verlengstuk van het gezin. Dit heeft ertoe geleid dat Nederland een uniek
onderwijsstelsel kent, waar er onderscheid wordt gemaakt tussen openbare
en bijzondere scholen, die gelijk worden gefinancierd door de overheid.
Openbare scholen stonden onder het toezicht van de gemeenteraad. Veel
openbare scholen zijn echter verzelfstandigd en particulieren kunnen ook
een openbare school beginnen. Soms heeft de gemeenteraad nog invloed via
een zetel (op voordracht) in de raad van toezicht. Bijzondere scholen hebben
vaak een religieuze achtergrond, maar kunnen ook een bepaalde onderwijsof pedagogische visie aanhangen, zoals Vrije Scholen, Montessori-, Agora-,
Dalton- of Jenaplanonderwijs.
De school aan de ouder
Bijzondere scholen zijn vaak opgericht vanuit een (overkoepelende) schoolvereniging. Dit geldt met name voor protestants-christelijke en gereformeerde scholen. Katholieke scholen werden soms ook vanuit een vereniging
opgericht, maar vaak ook vanuit een parochie. Vanaf de Wet op de Stichting
in 1956 werden veel van deze katholieke scholen als stichting beschouwd.10 In
die tijd waren aan stichtingen minder regels gebonden; het had wel wat voeten in de aarde om een vereniging op te richten.11 De leden van een vereniging zijn de ouders van de kinderen die naar de school gaan of mensen die
zich op een andere manier betrokken voelen. Schoolverenigingen zijn dus
een aloude vorm van ouder- of burgerparticipatie vanuit een bepaalde
gemeenschap of overtuiging. Het belang van deze verenigingen is goed
terug te zien in de officiële documenten van scholen.12 Ook in de gesprekken
die we hebben gevoerd wordt dit ideaal van burgerbetrokkenheid nog steeds
als relevant gezien. Ook nu nog spelen ouders een belangrijke rol in het
onderwijs van bijzondere scholen. Veel betrokkenen vinden het ook een
mooi idee dat de school uiteindelijk van de ouders is. Maar dit is ook vaak
slechts een papieren werkelijkheid. Een van de vraagstukken van de vrijheid
van onderwijs in onze tijd is dat deze vrijheid is ontstaan vanuit de idee dat
ouders zelf een school konden oprichten die paste bij hun geloof of overtuiging. De dragers van vrijheid waren ouders, die vaak plaatsnamen in de
besturen van de school, die op hun beurt weer als vereniging van ouders
functioneerde. Door bestuurlijke fusies, schaalvergroting, professionali
sering en ook het loslaten van het verenigingsmodel is het dragerschap
10 Zie de achtergrondstudie. Voor een geschiedenis van het stichtingsrecht zie: van
Uchelen-Schipper (2017).
11 Dijk & Ploeg (2019) pp. 6,7.
12 Buisman en Galenkamp (1990).
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van de onderwijsvrijheid in de handen komen te liggen van professionele
bestuurders, het bevoegd gezag, en steeds verder weggeglipt uit de handen
van ouders. Als het erop aan komt hebben zij vaak maar weinig in te brengen
als het gaat om bestuur en toezicht.
Relatie met de vrijheid van onderwijs
De vrijheid van onderwijs, zoals verwoord in artikel 23 van de grondwet (die
overigens ook de overheidszorg voor het onderwijs vastlegt) is dan ook een
belangrijke bron geweest voor het oprichten van schoolverenigingen. Vanuit
de katholieke sociale leer dragen gemeenschappen zichzelf. In de encycliek
Quadragesimo Anno van Paus Pius XI uit 1931 wordt het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel zo geformuleerd:

“Wat de enkelingen op eigen initiatief en door eigen kracht kunnen
verwezenlijken, mag hun niet ontnomen en de gemeenschap opgedragen worden. Evenzo is het niet minder onrechtvaardig en daarbij
nadelig, ja noodlottig voor de goede orde, wat door een kleinere en
ondergeschikte gemeenschap gedaan en tot stand gebracht kan worden, naar een groter en hoger gemeenschap te verwijzen.” 13
In deze zin is de samenleving ingericht om zichzelf en elkaar te dienen. De
gemeenschappen zijn echter niet horizontaal gelijkwaardig, maar staan in
een hiërarchisch verband van hogere (staat, de heilige) en lagere orde
(school, de leek). Het punt van het beginsel van subsidiariteit is dat wat ‘laag’
tot stand komt, uit eigen kracht en initiatief, niet gekoloniseerd mag worden
door de hogere lagen.
De protestantse staatsman en geleerde Abraham Kuyper sprak in 1880 een
rede uit onder de titel ‘Soevereiniteit in eigen kring’. Het beginsel veronderstelt de zelfstandigheid van samenlevingsverbanden ten opzichte van elkaar
en daarmee ook ten opzichte van de overheid (die nevengeschikt is aan
andere samenlevingsverbanden). De soevereiniteit van een kring komt tot
stand door een ‘kwalificerende structuur’, zeg maar: ‘de bedoeling’, van een
bepaald samenlevingsverband. Omdat deze naast elkaar staan, mag de ene
gezagsstructuur de andere niet gezeggen, maar zijn er tegelijkertijd wel
grenzen en afbakeningen nodig. Dat is een belangrijke pijler van artikel 23
van de grondwet.
Qua geloofsopvatting staan deze opvattingen relatief ver van elkaar af, maar
praktisch en politiek gezien vormen zij beide de basis van het bijzonder
onderwijs en het recht op vereniging: de staat mag principieel niet bepalen
13

14

Pius XI (1931).
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hoe bepaalde gemeenschappen vorm willen geven aan onderwijs en opvoeding – stichting, richting en inrichting. Het is opmerkelijk dat nog steeds
zo’n tweederde van alle scholen in Nederland ‘bijzonder’ is, terwijl de samenleving voor een groot deel is ontzuild en geseculariseerd. Verder is het
opmerkelijk dat de stichtingsvorm steeds dominanter wordt in het onderwijsveld (en in het maatschappelijke veld in brede zin), terwijl er tegelijkertijd een roep is om eigenaarschap van maatschappelijke organisaties terug
te leggen bij direct betrokken burgers.14
In kort bestek
Terugkijkend, en met een schuin ook naar onze tijd, komen al met al de volgende vijf, soms paradoxale, punten naar boven.
•

•

•

 e wijze waarop het onderwijs in Nederland is geregeld is een uitvloeisel
D
van strijd en daaropvolgende pacificatie. De laatste jaren lijkt het strijdelement weer wat terug te komen in het maatschappelijk en politiek debat,
vanuit zowel de hoek van het bijzonder als het openbaar onderwijs, vanuit zowel seculiere als christelijke kringen. Het gevecht is misschien wat
minder hevig, en er zijn meer zaken waar we ons in het onderwijs misschien meer zorgen over maken, zoals toegankelijkheid of kwaliteit. De
identiteitsstrijd is steeds meer op de achtergrond geraakt, zeker bij het
algemeen, protestant-christelijk en rooms-katholieke onderwijs. Wat op
de voorgrond is komen te staan is professionalisering van bestuur en
toezicht en de technocratisering van het interne en externe toezicht.
Hoewel de identiteitsstrijd lang niet altijd vruchtbaar was of is, is er met
de professionalisering ook wel iets verloren gegaan: een idee van identiteitsbesef, een gevoel van behoren en gemeenzijn, en misschien ook van
trots.
In het kader van de professionalisering is er bestuurlijk behoorlijk veel
veranderd. Niet alleen heeft er een grote fusiegolf plaatsgevonden, die
nog steeds aan de hand is, ook zijn in de loop van de tijd steeds meer verenigingen omgedoopt in stichtingen. Dit zou bestuurlijk passender en
effectiever zijn. Maar met geschiedenis is het vaak zoals op de antiekmarkt: vaak beseft men pas generaties later de waarde van spulletjes.
Pas als het weg is weet je wat je mist, en je krijgt het niet zomaar meer
terug.
De vereniging lijkt op het eerste gezicht een soort overblijfsel, een residu,
van de verzuilde samenleving. De theologische begrippen van subsidiariteit en soevereiniteit in eigen kring zijn echter actuele begrippen die
niet alleen relevant waren in de verzuilde tijd. In zekere zin is de recente
populariteit van het idee dat de organisatie ‘terug naar de bedoeling’

14 Tjeenk Willink (2018).

Onderzoek alles, behoud het goede

Inhoudsopgave

15

•

•

moet sterk met zowel de katholieke als protestantse leer verbonden.15
De idee dat gemeenschappen zelf de inrichting van hun verbanden vormgeven is een hele praktische en wereldse kwestie. Het bijzondere aan de
vrijheid van onderwijs is dat dit kan in Nederland; en welke bestuursvorm zit, tenminste op papier, dichter bij de gemeenschap dan de
vereniging?
We hebben opgemerkt dat er steeds minder verenigingen zijn, en dit
zet zich door. Dit heeft zich in het hele maatschappelijke domein voorgedaan, en ook het onderwijs gaat nu voor dit schijnbaar onvermijdbare
bijltje. Toch is ook dit paradoxaal in de huidige maatschappelijke verhoudingen. Er is juist een groot vertoog op stoom die spreekt over de ‘eigen
kracht’ van burgers, burgercoöperaties vermenigvuldigen zich snel en
men ziet steeds meer dat burgers onderling vaak dingen beter kunnen
regelen dan overheden. De formele vereniging boet in, maar informele
vormen van ‘verenigen’ lijken toe te nemen. De stichtingsvorm breekt
met dit denken, omdat het juist bestuurlijke centralisatie inhoudt. Het
eigenaarschap van ouders wordt dikwijls wel beleden, maar vindt geen
plek in de governance.
De vrijheid van onderwijs biedt veel vrijheden voor bestuurders in het
bijzonder onderwijs, zij zijn het bevoegd gezag en daarmee de dragers
van die vrijheid. De vanouds bedoelde vrijheid van onderwijs als vrijheid
van opvoeding in een specifieke religieuze traditie vindt geen anker
meer in het gezin. De teloorgang van de vereniging is hier het praktische
én symbolische teken van. De vraag is wat nog de vrijheid van ouders
behelst: in krimpgebieden valt er vaak maar weinig te kiezen, en in
dichtbevolkte gebieden zijn scholen dikwijls, zij het impliciet, ingedeeld
in sociale en culturele klassen. De vraag naar de vereniging is zo veel
meer dan slechts een governancevraag: het is de vraag naar de positie
van ouders en belanghebbenden in het onderwijs, en de wijze waarop we
de samenleving inrichten.

Deze vijf punten, afgeleid uit de geschiedenis en geïnterpreteerd in onze tijd,
vormen het startpunt van ons betoog: de vereniging heeft iets waardevols,
en we moeten ‘herdenken’ hoe dat in deze tijd relevant kan zijn. Maar eerst
moeten we het ook in een cultureel perspectief plaatsen.

15

16

Hart & Buiting (2012).
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1.3		Een kleine cultuurfilosofie
“Basisvertrouwen. Dat is wat hier ontbreekt. Vertrouwen in een goede
afloop, in elkaar. En dat het goed is zoals het is. Ik moet hier enkel nog dealen met ouders die hun kinderen inzetten om hun bodemloze bestaan te
rechtvaardigen. Allemaal wonderkindertjes die niet mogen falen omdat er
geen enkel besef meer is dat we deel uitmaken van een groter geheel. Dat
er gedragen wordt door elkaar. Zodat iedereen zich geborgen en gesteund
kan voelen. Ook als je faalt of mislukt, of niet de grootste waffel hebt!”
- Juf Ank
De vraag naar gemeenschap
De onvolprezen ‘juf Ank’ uit ‘De Luizenmoeder’ legt in de laatste aflevering
van het seizoen 2019 uit waarom zij de stap maakt van de openbare school
‘De Klimop’, het decor van de serie, naar de ‘school met den Bijbel’, ‘De
Strohalm’ – de namen van de scholen vertellen al het hele verhaal. In een
mengeling van weemoed, geestdrift en woede spreekt zij tegen de bestuurder van ‘de koepel’ en haar eigen schooldirecteur.
De vereniging kent een bepaalde grondslag waarvan de leden eraan hechten
dat hun kinderen zich vormen rond en naar deze grondslag en gemeenschap.
De vereniging gaat uit van een bepaalde eenheid in achterban, institutionele
inbedding, in geloof, ‘leer’ en gezag – een groter geheel. De leden hebben uiteindelijk zeggenschap over de koers van de vereniging.
Juf Ank, in haar sociologische uitspatting, ziet heel goed dat veel scholen
niet meer gedragen worden door iets groters of gemeenschappelijks wat hen
samenbrengt, verenigt. Deze ‘bodemloosheid’ lijkt een algemeen kenmerk
van de samenleving te zijn. De Amerikaanse socioloog Putman heeft dit op
treffende wijze verwoord in zijn boek ‘Bowling Alone’: activiteiten die voorheen in een verenigingsverband worden plaatsvonden, worden meer en
meer op individuele basis uitgevoerd, of in steeds wisselende ‘losse’ sociale
relaties.16 De Canadese filosoof Charles Taylor spreekt in dit verband over
een ‘tijdperk van authenticiteit’: het draait er in het leven om uitdrukking te
geven aan jouw unieke en autonome zelf, waar het voorheen ging om het
vinden van of het kennen van je plek in een bepaalde gemeenschap.17 Ouders
16 Putnam (2000).
17 Taylor (1992). We gaan hier in op het denken van Charles Taylor, maar hij staat niet
bepaalt alleen in dit standpunt. Veel denkers over de moderniteit hebben zich beziggehouden met het vraagstuk van individualisering en instrumentele rationaliteit.
Denk bijvoorbeeld aan Alaisdair MacIntyre, Zygmunt Bauman, Hartmut Rosa, en vele
anderen.
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vragen zich eerst af wat voor hun kind het beste is en pas daarna wat voor
de samenleving van belang is. Paradoxaal genoeg lijkt juist dit verlangen
naar authenticiteit, en de daarmee verbonden vrijheid, uit te monden in een
algemene plicht tot zelfverwerkelijking.18 Dit betekent niet alleen het zelf
vormgeven van een identiteit, maar ook een zelfverantwoordelijk voor je
prestaties en successen (en daarmee ook voor je falen en tekortkomingen).
Kenmerkend voor deze authenticiteit is de terugtrekking van het individu
uit de publieke ruimte in zijn privésfeer – een soort ‘schoolpleinvrees’.
Volgens Taylor zijn de belangrijkste oorzaken hiervan, wat hij malaises van
de moderniteit noemt, de individualisering en de zogenaamde ‘instrumentele rationaliteit’.
Individualisering en netwerksamenleving
Individualisering kan enerzijds worden opgevat als een ‘verworvenheid’ van
de moderniteit. Individuen hebben het recht voor zichzelf te kiezen hoe ze hun
leven leiden, welke opvattingen en overtuigingen ze hebben. Dit recht wordt
ook actief verdedigd en vormgegeven in wetgeving. Mensen laten zich niet
meer leiden door autoriteits- en machtsstructuren die ‘van bovenaf’ komen.
Ze zijn vrij. Ten minste politiek gezien; een groot en belangrijk goed.19
Anderzijds kan de individualisering ook worden opgevat als een verval, een
verlies van stabiliteit. Mensen maken niet meer onderdeel uit van een groter
geheel, waar ze een rol en plek hebben die hen toebehoort, en waarvan het
bijna ondenkbaar is ervan af te wijken. Moderne vrijheid betekent voor een
belangrijk deel ook dat traditie, autoriteit en gezag geen vanzelfsprekende
betekenis meer hebben, en dat daarmee een grond onder de voeten is weggeslagen, of beter, wortels zijn uitgerukt; mensen waaien met alle winden
mee.20
De positieve formulering van de ontzuiling is het ontstaan van de ‘netwerksamenleving’. Ons leven en institutionele inbedding vindt niet meer
plaats in een min of meer vaste zuil, maar we hebben connecties en verbanden met allerlei typen mensen, achtergronden en organisaties, die elk hun
eigen doelen nastreven en toch samen op zoek zijn naar gelegenheden waar
ze elkaar in een gezamenlijk doel kunnen vinden. Deze verbanden, soms
aangeduid als lichte gemeenschappen, zijn niet duurzaam maar vaak juist
kortstondig en vluchtig, niet voorspelbaar maar juist vloeibaar.21

18 Zie bijvoorbeeld de Duitse socioloog Andreas Reckwitz (2017).
19 Taylor (1992), p. 2. Zie voor het onderscheid politieke en filosofische vrijheid: Hannah
Arendt (2014) p. 240.
20 Taylor (1992), p. 3. Zie bijvoorbeeld ook Gadamers (1975) kritiek op de Verlichting.
21 Zie bijvoorbeeld Boutellier (2013) en ook Bauman (2000).

18

Onderzoek alles, behoud het goede

Inhoudsopgave

Instrumentele rationaliteit
Instrumentele rationaliteit gaat over een manier van denken en handelen
waarin we steeds kunnen berekenen hoe bepaalde doelen behaald kunnen
worden door het inzetten van middelen. Wat het doel, of de bedoeling, zou
moeten zijn is willekeurig en subjectief, en daarmee verschuift de aandacht naar hoe naar een bepaald gesteld doel te komen.22 Succes hangt
samen met efficiency en kosten-baten analyses. Die kosten en baten hoeven niet alleen financieel te zijn, het gaat erom dat in principe alles rationeel, calculerend, te beheersen valt. Sociale problemen zijn geen politieke
maar technische problemen. Dit roept als vanzelf de vraag op naar managers, gezien als huurlingen, die niet malen om het doel zelf, maar alleen
om hoe daar te komen.23 Weber heeft deze instrumentele rationaliteit een
ijzeren kooi genoemd.24 Het centrale probleem van onze cultuur is dat het
proces van rationalisering, maakbaarheid, via de wetenschap en de instituties (bureaucratisering) ook doordringt in het alledaagse geleefde leven
(geboorteplanning, carrièreplanning, euthanasie, gezondheid, et cetera).
Enerzijds heeft deze rationalisering van alles opgeleverd waar we welvaart
aan te danken hebben (wereldwijd terugdringen van honger, ziekte en oorlog),25 maar anderzijds keert die rationalisering zich ook tegen zichzelf:
ook op scholen lopen we vast in bureaucratie en hebben leraren het idee
dat ‘kwaliteitsmanagement’ hen eerder hindert dan helpt – zie de opmerking van juf Ank dat het nooit goed genoeg is.26 Deze rationalisering is
ook doorgedrongen in het besturen van maatschappelijke organisaties.
De vraag naar effectiviteit, besluitvaardigheid en doelmatigheid is boven
de vraag naar eigenaarschap, legitimiteit en democratie komen te staan.
Bedrijfsvoering en governance moet geüniformeerd worden – wat dikwijls
heeft geleid tot schaalvergroting.
Verlies aan politieke vrijheid
Individualisering en rationalisering leiden volgens Taylor tot een derde
‘malaise’, namelijk het verlies aan politieke vrijheid. Verwijzend naar de
democratietheorie van De Tocqueville, stelt Taylor dat:

22
23
24
25
26

Taylor (1992), p. 5.
Zie bijvoorbeeld Khuruna (2007).
Letterlijk: stahlharte Gehäuse, een staalhard huis.
Zie bijvoorbeeld Harari (2017).
Zie bijvoorbeeld het werk van Ulricht Beck (2007) waarin hij stelt dat de het bestrijden
van risico’s zelf een risico is geworden.
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“A society in which people end up as the kind of individuals who are
‘enclosed in their own hearts’ is one where few will want to participate
actively in self-government. They will prefer to stay at home and enjoy
the satisfactions of private life, as long as the government of the day
produces the means to these satisfactions and distributes them widely” 27
De Tocqueville noemt deze vorm van overheidssturing ‘mild despotisme’.28
Onder het mom van democratie en barmhartigheid is de overheid paternalistisch (wij weten wat goed voor u is) en betuttelend (eet geen kroketten). De
mensen hebben geen controle over, noch enig begrip van, de uitkomsten van
politieke consensus en de wijze waarop instituties worden bestuurd, en dit
geldt ook voor maatschappelijke organisaties.29 Hierdoor is besluitvorming
ook in scholen in handen komen te liggen bij mensen met een professioneel
bestuurlijke oriëntatie, ervaren als anoniem en zakelijk, in plaats van bij en
in een actieve gemeenschap. De mensen hebben zich teruggetrokken uit de
publieke ruimte, zijn passief geworden.30 Dit is zeker voor het bijzonder
onderwijs, die juist voortkomt uit actief burgerschap, een groot vraagstuk.31
De anonimiteit van bestuur verwijst naar de rijksoverheid, die zonder aanziens des persoons handelt. Vanuit het idee van rechtmatigheid en rechtsgelijkheid een groot goed. De zakelijkheid verwijst naar het bedrijfsleven en
daar passende manieren van besturen en het benaderen van ‘de klant’.
Tussen hoop en vrees
Dit lijkt allemaal tot diepe treurnis te stemmen, maar het is ook maar één
kant van het verhaal. Taylor zelf ziet in de authenticiteitsgedachte ook mogelijkheden om op zoek te gaan naar nieuwe bronnen, of om oude bronnen
af te stoffen. Oud vicevoorzitter van de Raad van State, Herman Tjeenk
Willink, schreef onlangs in het boek ‘Groter denken, kleiner doen’ dat maatschappelijke organisaties weliswaar hun rol als tegenkracht ten opzichte
van een uitdijende overheid en markt zijn verloren, maar dat er ook tekenen
zijn van een kentering vanuit de maatschappij.32 Opkomende burgerinitiatieven in domeinen zoals wonen, energie, zorg, kinderopvang en ook het
onderwijs, laten zien dat er iets borrelt in de samenleving. Vaak wordt dit
27 Taylor (1992) p. 9: “Een samenleving waarin mensen eindigen als het soort individuen die zijn ‘opgesloten in hun eigen harten’ is een samenleving waar weinig mensen actief willen participeren in (het bestuur van) maatschappelijke verbanden. Ze
blijven liever thuis om te genieten van de genoegens van het private leven, zolang de
zittende overheid het maar mogelijk maakt deze genoegens mogelijk te maken en ze
verder verspreidt.
28 De Toqcueville (2011).
29 Tjeenk Willink (2018).
30 Van Ostaaijen (2018). Zie aldaar verschillende verwijzingen naar onderzoek van het
Sociaal Cultureel Planbureau.
31 De Jong (2017).
32 Tjeenk Willink (2018).
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vormgegeven in coöperaties, een bestuursvorm die vergelijkbaar is met de
vereniging, maar waar het economische of wederzijdse belang weer een
rol speelt (zoals dat ook voor dominee Barbas zo belangrijk was). Sommige
coöperaties worden expliciet opgericht met een winstoogmerk; heel anders
als in een schoolvereniging.
Filosoof Govert Buijs spreekt in deze van ‘de eeuw van de burger’.33 Zij vormen een nieuwe tegenkracht, maar niet vanuit grote ideologieën of religieuze stelsels, noch vanuit traditionele organisaties in het maatschappelijk
middenveld, maar eerder uit een lokaliteit, bepaalde waarden en gezamenlijke belangen, gedragen door inspirerende mensen en praktijken (uit zowel
heden en verleden).34
Veel scholen vragen zich inderdaad, of toch, openlijk af wat ze toch met die
vereniging moeten, omdat het zo lastig is leden te activeren en te betrekken om mee te denken en te werken aan de vormgeving van de schoolgemeenschap. De paar mensen die nog actief zijn vormen allang geen afspiegeling meer van de leerlingen die in de school rondlopen en de gezinnen
die daarachter zitten. Ouders kiezen de school ook niet meer (primair) op
basis van een (religieuze) overtuiging, maar eerder op basis van vermeende
kwaliteit van het onderwijs, of, praktischer, welke school het dichtst bij
huis is. Kerken zijn niet meer betrokken en vertegenwoordigd in de meeste
verenigingen.
In kort bestek
De situatie vandaag, zoals die relevant is voor de schoolvereniging, laat zich
duiden aan de hand van de volgende vier punten:
•

•

•

 oor individualisering, dat tegelijkertijd als verworvenheid én verval
D
kan worden gezien, is de verbinding van het gezin met een eenduidig
groter verband geërodeerd. Ouders vragen zich eerst af wat het beste is
voor hun kind en pas daarna wat voor de samenleving belangrijk is.
Door instrumentele rationaliteit, een denken in termen van (economisch) nut, professionaliteit en technische beheersing, is de behoefte
aan algemeen en specialistisch management gestuwd, en de behoefte
aan en waarde van eigenaarschap en beleid van ouders vanuit een sociaal
verband irrelevanter geworden. Een gevolg daarvan is anonimiteit van
bestuur die zonder aanzien des persoons handelt.
Mensen gebruiken vrijheid vooral in de privésfeer, en bemoeien zich
minder met publieke of maatschappelijke kwesties. De mensen rekenen

33 Buijs (2014).
34 Gabriël van den Brink e.a. (2012) noemt dit ‘best persons’.
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•

erop dat overheden hun problemen aanpakken. Hierdoor is er weinig
inspiratie om zelf, bijvoorbeeld via verenigingen, maatschappelijke
vraagstukken op te pakken. De dalende opkomst op ledenvergaderingen
is hiervan symptomatisch. Besluitvorming is daarmee ook op steeds
grotere afstand komen te staan van de ouders. Tegenkracht krijgt niet
langer vorm vanuit ideologische of religieuze bewogenheid maar eerder
uit een situationele botsing van waarden en belangen.
De vereniging voelt voor veel scholen, die nog een vereniging zijn, eerder
als ballast dan als embleem van eendracht. Het is sleuren en trekken;
niets om trots op te zijn, het is vooral heel lastig terwijl het tegelijkertijd
niet meer de functie heeft die het van oorsprong had. Het is in dit beeld
geen verbazing dat de omvorming naar stichting bijna overal op de
agenda staat.35 Tegelijkertijd is de samenleving ook in beweging, zijn er
steeds meer geluiden te horen dat de burger het heft weer terug in handen neemt. Opvallend is dat juist die scholen die hun vereniging koesteren, of er veel waarde aan hechten, er ook mee worstelen om het in leven
te houden. Het hebben en koesteren van tafelzilver wil nog niet zeggen
dat het gemakkelijk eten is.

1.4

Cijfers over de vereniging

“Liever geweld tegen een wezen dat men reëel beleeft, dan de
spookachtige sociale steun voor nummers zonder gezicht!” 36
- Martin Buber
Cijfers en gezichten
Het gezicht verdwijnt achter de cijfers, zoals Martin Buber dat met gevoel
voor pathos schetst. Bovendien vergeten we dikwijls dat er geen enkel cijfer
is dat voor zichzelf spreekt; ieder cijfer heeft een interpretatie en een context
nodig.37 Bestuurlijk gezien wordt daarom terecht met de nodige terug
houdendheid en ambivalentie naar cijfers gekeken. Enerzijds vinden veel
mensen dat cijfers een te dominante positie hebben ingenomen in de wijze
waarop we organisaties besturen. Anderzijds ontkomen we er niet aan ze
dagelijks te gebruiken, zijn ze belangrijke input voor besluiten en kunnen
we eigenlijk niet zonder, omdat de schaalgrootte ertoe noopt. In de school
hebben we allerlei cijfers, ranglijsten, berekeningen en scores.

35 Zie de achtergrondstudie bij dit essay.
36 Buber (2003).
37 De Jong e.a (2018).
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Wij (h)erkennen deze ambivalentie zonder meer. Toch hebben we gepoogd
middels een enquête en statistisch onderzoek gevoel te krijgen voor de contouren van hoe bestuurders en toezichthouders aankijken tegen de schoolvereniging. In deze paragraaf behandelen we op hoofdlijnen de uitkomsten
van die enquête.38
Algemene gegevens
De 197 respondenten vertegenwoordigen voor 71% stichtingen en voor 27%
verenigingen. De restgroep heeft vaak een combinatie van deze twee vormen.
rechtsvorm
2%

27%

71%

Stichting

Vereniging

De meeste respondenten komen uit het protestantschristelijk onderwijs,
bijna 61%. Bijna 20% is verbonden aan een Rooms-Katholieke school. Bijna
12% geeft aan in een samenwerkingsschool te zitten, waar verschillende
denominaties bij elkaar in de school verzameld zijn. De overige 7% is evenredig verdeeld over het reformatorisch, gereformeerd vrijgemaakt, algemeen
bijzonder of oecumenisch onderwijs.
Van de respondenten komt 81% uit het primair onderwijs, 25% uit het voortgezet onderwijs en 1% uit het MBO. De meerderheid (55%) is verbonden aan
een scholengroep waar meer dan 6 scholen onder vallen. 26% kent twee tot
vijf scholen en 18% zijn zogenaamde ‘eenpitters’.

38 Gedetailleerde uitkomsten en analyses kunt u vinden in de achtegrondstudie bij dit
essay.
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Van de respondenten zegt 52% dat de belangrijkste rol van de vereniging het
toezichthouden op het bestuur is. Dit is een stuk meer dan de 24% die stelt
dat de vereniging vooral is bedoeld om de identiteit van de school te bewaken en bewaren. 9% geeft aan dat het vooral een platform moet zijn om
pedagogische visies te bespreken, en 3% ziet het voornamelijk als een netwerk van en voor ouders. Veruit de meeste verenigingen hebben 1 of 2 activiteiten per jaar, en dit zijn vrijwel altijd ledenvergaderingen.
Toekomst van de vereniging
Van de 27% respondenten die heeft aangegeven een vereniging te hebben
geeft 41% aan de organisatievorm in de toekomst te willen wijzigen naar
(meestal) een stichting. Men geeft aan dat ouderbetrokkenheid wel heel
belangrijk is, en dit over het algemeen ook goed georganiseerd wordt, maar
dat de vereniging hier niet (meer) het geijkte platform voor is. Het is meer
aan de individuele scholen zelf om dit vorm te geven.
Schaalvergroting en de neergang van de vereniging
Na decennia van schaalvergroting en professionalisering in vrijwel alle
maatschappelijke sectoren, vragen we ons – net als Martin Buber – dikwijls
af waar nu eigenlijk het gezicht van de leerling, de ouder, de patiënt of de
bewoner is gebleven. Ze zijn opgegaan in een stroom van getallen: aantallen,
tevredenheid, incidenten, scores en accreditaties. Dit heeft op zijn beurt ook
relatie met de schoolvereniging: hoe groter de school (of koepel), hoe minder
vaak we een vereniging tegenkomen. In de loop van de tijd, en in de loop van
de fusies, is de stichting de geijkte bestuursvorm. Er is geen reden om te
denken dat deze trend zich niet door zal zetten, en de schoolvereniging uiteindelijk in de marges zal verdwijnen.
Het stereotype van de vereniging is een kleinschalige, protestants-christelijke school in het primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs komen
verenigingen minder vaak voor, en ook katholieke scholen zijn vaker een
stichting. Door een toenemende druk op en noodzaak van samenwerking
(bijvoorbeeld in krimpgebieden, naar aanleiding van bezettingsproblematiek van leerkrachten of met betrekking tot het speciaal onderwijs) is kleinschaligheid steeds minder goed vol te houden. In het samenwerken zal
de vereniging uiteindelijk snel sneuvelen. Bestuurders en toezichthouders
lijken ook geen perspectief te zien, ze kennen eigenlijk geen goede voorbeelden van goed functionerende verenigingen waar ze zich aan op kunnen
trekken.
De vereniging als mooi, maar niet werkbaar ideaal
Door veel respondenten wordt dit niet echt betreurd: de schoolvereniging
zou niet meer van deze tijd zijn, bestuurlijk ineffectief en niet passend bij de
24
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opgaven waar onderwijsorganisaties voor staan. Toch lijkt het een zwaarmoedig afscheid te worden. Van harte gaat het niet: veel respondenten
geven namelijk aan het belang van de vereniging – de historische en maatschappelijke inbedding, de toezichthoudende rol – te waarderen. Het lijkt
erop neer te komen dat een vereniging een mooi ideaal is, maar dat als het
niet ‘werkt’, het geen kwaad doet het af te schaffen. Een groot deel van de
respondenten vinden dan ook de vereniging niet van levensbelang voor de
school, of staan er neutraal tegenover (67%). Dit verandert echter als het
aantal leden van de vereniging toeneemt; dan vinden meer bestuurders en
toezichthouders de vereniging van levensbelang. Draagvlak is hier kennelijk een belangrijke kwestie.
Dat de vereniging in zijn huidige toestand en context niet werkt staat
echter voor velen vast: steeds meer verenigingen hebben moeite ouders te
betrekken, en de ledenaantallen dalen zienderogen. Ledenvergaderingen
worden slecht bezocht, en de actieve leden – voor zover die er zijn – vormen
geen goede afspiegeling van de schoolpopulatie. De meeste verenigingen
(86%) worden gedragen door gedragen door een zeer kleine groep leden, is
de inschatting van de respondenten. Deze leden houden bovendien soms
de vereniging in een wurggreep, wat de zo gewenste bestuurlijke slagkracht in de weg staat.
De redenen waarom leden actief zijn binnen een vereniging worden door
de respondenten vooral gerelateerd aan identiteitskwesties, de financiële
positie van de school en zeggenschap tijdens een bestuurscrisis. Bij dit
laatste er veel verdeeldheid is onder de respondenten: 29% geeft aan dat
dit niet van toepassing is, tegenover 39% die dit juist onderschrijft. Dit
is ook te verwachten: alleen als mensen dit hebben meegemaakt is het
relevant.
Bestuurdersperspectief
Het is van belang op te merken dat deze enquête is afgenomen onder
bestuurders en toezichthouders, en hoe zij denken over de stand van zaken
van de vereniging, en hoe ze dat bestuurlijk ervaren.
In kort bestek
Uit de achtergrondstudie komen in ieder geval de volgende punten naar
voren:
•
•

 e schoolvereniging verdwijnt als fenomeen naar de marges van het
D
bestel.
Ouderbetrokkenheid wordt wel onderstreept als grote waarde, maar de
vereniging wordt niet meer gezien als het dominante platform hiervoor.
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•
•
•

1.5

 leinschaligheid, wat een belangrijke voorwaarde voor een bruisende
K
vereniging lijkt te zijn, staat steeds meer onder druk.
De verenigingen die nog bestaan hebben steeds meer moeite de vereniging levend te houden.
De waarden achter het idee vereniging worden wel omarmd door

bestuurders en toezichthouders, maar als het er echt op aan komt heeft
men vaak toch liever een stichting: de vereniging wordt niet beschouwd
als van levensbelang voor de school.

Het ‘verenigingsmodel’

De vereniging is die moeder die altijd en overal aanwezig is, de musical
organiseert, het schoolreisje begeleidt, de medezeggenschapsraad voorzit,
ja, zelf een beetje meebestuurt (tot grote irritatie van de schoolleider en de
docenten). De vereniging is die vader die een beetje ongemakkelijk contact
zoekt op het schoolplein met andere ouders, die net in een kritisch gesprek
waren beland over het nieuwe ‘continurooster’. De vereniging is het geldpotje waardoor ook de armere gezinnen meekunnen op schoolreisje of een
goede laptop kunnen gebruiken. De vereniging is de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad die volgens het bestuur maar niet boven zijn eigen
belang weet uit te stijgen. De vereniging is de ledenvergadering waar bijna
niemand op af komt terwijl er een bestuurlijke fusie op de agenda staat.
De vereniging is het identiteitsgesprek dat nieuwe ouders hebben met leden
van een identiteitscommissie. De vereniging is de nieuwsbrief van het
bestuur waarin staat welke besluiten er dit jaar genomen moeten worden
– en dat ze graag willen weten hoe de ouders erover denken. De vereniging
is een maatschappelijke minderheid die door samen te klonteren nog iets
van zichzelf in stand kan houden. De vereniging is samen klussen aan een
school die nodig gerenoveerd moet worden – maar waarvoor geen middelen
zijn. De vereniging is de ouder in het bestuur.39

Twee betooglijnen
Verenigen is veel meer dan een vereniging. School zijn gaat lang niet altijd
vanzelf. Het is een misvatting te denken dat de vereniging alleen een
bestuursvorm is. Sterker nog, de vereniging hoeft niet per se een vereniging
(als structuur) te zijn (hoewel dit wel veel voordelen heeft).

39 Deze beelden hebben we verzameld uit het onderzoeksmateriaal, met name de
interviews.
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In dit essay volgen we daarom twee betooglijnen om de vraag naar de betekenis en relevantie van de vereniging in onze tijd te beantwoorden, die tevens
de verdere indeling van het essay bepalen. De vereniging heeft een institutio
neel aspect en een praktisch aspect. Verder merken we op dat beide betooglijnen vorm krijgen langs zowel formele als informele lijnen.
Praktijken van verenigen
We zullen ten eerste beargumenteren dat, wat de institutionele vorm dan
ook is (vereniging of stichting, koepel of ‘eenpitter’), er altijd de noodzaak is
om te verenigen, als praktijk, uit de aard der zaak van de maatschappelijke
organisatie. Zeg maar, ‘gemeenschappen’ als werkwoord.40 Dit is iets heel
alledaags: dat wat we samen voor elkaar krijgen, of juist weten te voorkomen.
De vraag naar verenigen wordt alleen maar urgenter als de vereniging als
structuur verdwijnt – wat komt er dan voor in de plaats, en is dat wat daarvoor in de plaats komt de moeite waard? We betogen dat deze praktijken van
verenigen allerlei spanningen met zich meebrengen, bijvoorbeeld in relatie
tot professionele ruimte van leerkrachten en de ruimte en verantwoordelijk
die ouders krijgen of nemen in de school. Meer algemeen roept het spanningen op over de plek van bijzonder onderwijs in de samenleving. Naar aan
leiding van ons kwalitatieve onderzoek geven we een aantal praktische
aanbevelingen. We beschrijven de praktijken van verenigen als richtingwijzer
(dat wil zeggen: beïnvloeding van de sturing) en als brandstof (onder het
motto: zonder alledaagse betrokkenheid kan de motor niet draaien).
Vereniging als tegenmacht
Onze tweede argumentatielijn gaat over de vereniging als institutie, als
bestuursvorm en hoe dat de samenleving op een bepaalde manier ordent.
Preciezer gezegd: hoe institutioneel tegenmacht (checks and balances) mogelijk is. We merken op dat de dominante discours en praktijk onder bestuurders in het onderwijs een soort moderniseringslogica in zich bergt. Er is een
‘koninklijke route’ van professionalisering en schaalvergroting, waarin uiteindelijk de vereniging als bestuursmodel vervangen moet worden; het
wordt gebracht als een noodlot. We bekritiseren deze logica van modernisering, en willen laten zien dat het van belang is om een vereniging te koesteren, zelfs als deze slaapt. Het gaat er niet om de vereniging nieuw leven in te
blazen door deze op te leuken, maar stellen dat vanuit het idee van de maatschappelijke organisatie en democratisch gedachtegoed, het van belang is
de vereniging te houden als noodrem (vanuit de intentie: de boel stopzetten
als het misgaat) en ontluchter (met als belangrijkste functie: hitte laten ontsnappen als de wrijving te hoog oploopt).
40 In het Duits te vertalen als Gemeinschaffen, in tegenstelling tot het zelfstandige
naamwoord Gemeinschaften.
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Noodrem
De vereniging als noodrem houdt in dat mocht een organisatie besluiten
nemen die van grote impact zijn op de toekomst of identiteit van de school,
er altijd gebruik kan worden gemaakt van de middelen van de vereniging om
iets tegen te houden. Door deze macht uiteindelijk in de handen van constituenten te leggen, de leden, blijft de idee van de school als gemeenschap
beter geborgd. Een noodrem is nooit een plezant middel, levert veel gedoe en
vertraging op; het is desalniettemin van belang dat deze er is. De noodrem
is een typisch formeel instrument, het moet er zijn, en is cruciaal als je het
nodig hebt, maar in de dagelijkse praktijk merk je er niet per se veel van.
Ontluchter
De vereniging als ontluchter zorgt ervoor dat mochten er conflicten zijn over
identiteit of besluiten, er altijd een formele route is om dit bij het bestuur
aan te kaarten. Dit is via de MR of GMR lang niet altijd goed mogelijk, en
bovendien is die gezagsrelatie anders. Sommige conflicten zijn geschikt
voor medezeggenschap, maar andere hebben een ander forum nodig. We
geven voorbeelden, praktische aanbevelingen of overwegingen die kunnen
helpen om een vereniging in stand te houden en daar bestuurlijk draagvlak
voor te vinden. De ontluchter is een meer informeel aspect van de vereniging. De bijeenkomsten of kanalen van de vereniging kunnen, zonder dat er
daadwerkelijk formele besluiten worden genomen, helpen om mensen
(weer) bij elkaar te brengen en consensus te vinden.
Richtingwijzer
Verenigen als richtingwijzer gaat over de wijze waarop men bestuurlijk
ziet dat wat er leeft onder de betrokkenen bij de school, over alledaagse
kwesties, een belangrijke richtingwijzer is voor de koers van de school. Het
kan bijvoorbeeld gaan over wat men zoals oppikt uit medezeggenschaps
raden, ouderraden of leerlingenraden. Andersom gezien gaat het erover
wat deze organen al dan niet voor elkaar weten te boksen bij het bestuur.
De richtingwijzer is daarmee een meer formeel aspect van praktijken van
verenigen.
Brandstof
Verenigen als brandstof is de meest basale vorm van verenigen, en gaat
feitelijk over het zo goed en zo kwaad als dat gaat met elkaar samenleven,
binnen de context van een bepaalde institutie, in dit geval de school. Je
kunt alles formeel heel mooi inrichten, allerlei checks and balances inrichten; als alledaagse betrokkenheid ontbreekt, is er geen school die wel kan
varen. Het gaat over wat mensen in de alledaagse informele praktijk van
school-zijn, en wat daar zoal bij komt kijken, voor elkaar krijgen, of juist wat
ze proberen tegen te gaan.
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De boodschap is dus, kort gezegd, dat enerzijds een school hoe dan ook werk
moet maken van ‘praktijken van verenigen’ en dat anderzijds de vereniging
als institutie behouden moet blijven als democratisch beginsel. Aan beide
stellingnames ligt ten grondslag dat het werken aan gemeenschappen en
democratie een oefening in samenleven is, doorregen is van onvolmaaktheid, maar toch, of juist daarom, van vitaal belang voor de kwaliteit van het
maatschappelijk middenveld.
Het NSOB-verenigingsmodel
Dit leidt tot het volgende model – ‘het NSOB-verenigingsmodel’ – dat we in
de loop van de hoofdstukken uitwerken (afbeelding 1). Op de horizontale
as staan de vereniging als institutie en de praktijken van verenigen
geschetst. Verticaal wordt een onderscheid gemaakt tussen formele en
informele invloed. Als het gaat om betrokkenheid van ouders, leerlingen
of leraren bij de school kan dit zowel formeel als informeel worden vormgegeven. Er ontstaan vier vakken, waarin we de typische termen hebben
gezet die met dat vak samenhangen. De noodrem (verder beschreven in
paragraaf 3.2) is een formele mogelijkheid van een vereniging om in te
grijpen; een constituentenrecht en democratisch beginsel. De ontluchter
hoort weliswaar bij de vereniging, maar het aangaan, doorploegen of sussen van conflicten heeft ook binnen de structuur van de vereniging vaak
een informeel karakter (zie paragraaf 3.3). Het idee van de richtingwijzer
koppelen we aan de medezeggenschap die met verenigen als praktijk te
verbinden valt. Dat kan samenvallen met de vereniging als institutie maar
ook juist daarbuiten vallen; stichtingen kennen immers ook medezeggenschap (zie paragraaf 2.3). Bovendien is medezeggenschap, zeker in lokale
zin, echt een praktijk van verenigen, in de zin dat mensen daar over tamelijk alledaagse dingen zo goed en zo kwaad als dat gaat er met elkaar proberen uit te komen. Het idee van brandstof vormt naar ons idee het echte
hart van verenigen als praktijk. Het gaat er dan om hoe mensen in hun
school de handen ineenslaan om iets voor elkaar te krijgen (in verenigingsverband of daarbuiten), soms constructief, maar soms ook in
opstandige zin (zie paragraaf 2.2).
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Figuur 1 Het NSOB-verenigingsmodel
Formele invloed

Noodrem

Richtingwijzer

Vereniging
als institutie

Praktijken
van verenigen
Ontluchter

Brandstof

Informele invloed

De vier pijlen in de figuur – die telkens twee kanten op wijzen – maken duidelijk dat deze vier beelden allerminst op zichzelf staan. Ze kunnen in
elkaar overlopen, ze hebben elkaar ook nodig. Vaak heeft het te maken met
het aggregatieniveau van het vraagstuk dat voorligt, hoe de formele lijntjes
lopen, en in zijn algemeenheid hoe ver mensen willen gaan om iets voor
elkaar te krijgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een groep ouders iets op wil
zetten in de school, een huiswerkklas of iets dergelijks, maar dat dit niet
gemakkelijk van de grond komt doordat bijvoorbeeld een schoolleider
ervoor gaat liggen. Via medezeggenschap kan men dan proberen dit ook te
berde te brengen. Mocht hier zo groot belang aan worden gehecht dat dit
wordt geregeld, dan kan men in de ledenvergadering, of via de media van de
leden, het conflict aangaan met het bestuur. Mocht dat ook allemaal niet
baten dan kan via de noodrem het bestuur teruggefloten worden. Natuurlijk
is dit een extreem en misschien onrealistisch voorbeeld, meestal zullen de
verenigingsconflicten eerder gaan over identiteit, fusies, denominatie en
dat soort zaken. Deze eerste beschrijving van ons verenigingsmodel wordt
in de volgende hoofdstukken nader uitgewerkt en toegelicht.
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2.

Verenigen als praktijk
De voorzitter van de GMR is actief betrokken bij het dagelijks wel en wee van
een kleine school. Ze probeert ook andere vaders en moeders te motiveren om
meer mee te doen. Dat valt soms nog niet mee. Ouders hebben ook andere verplichtingen (werk, mantelzorg) en voelen zich soms ongemakkelijk als ze
gevraagd worden voor bestuurlijk werk of ze hebben gewoon geen zin. En leraren zijn teveel op zichzelf, vindt ze. Tijdens de GMR-vergaderingen houden ze
hun mond, lijkt het alsof ze daar zitten omdat het moet, omdat ze nu eenmaal
aan de beurt waren. De agenda wordt afgewerkt. Zijn het wel betekenisvolle
gesprekken? Dit speelt breder volgens haar: schoolleiders geven niet graag de
touwtjes uit handen. Als er geen bezetting voor is worden activiteiten zoals
het schoolreisje of avondvierdaagse gewoon geschrapt. Dat doet men nog liever dan de ouders het te laten organiseren. Ze wil het stokje liever doorgeven,
want ze wordt onvoldoende gezien en gewaardeerd voor haar inspanningen,
maar wie wil haar rol als voorzitter van de GMR overnemen?
In een andere school vertelt een lid van de vereniging hoe de kleine school is
ingebed in de gemeenschap. Het gaat om een klein dorp waar de inwoners
het gewend zijn zelf dingen op te pakken als er iets verdwenen dreigt te
raken. Ze hoeft maar een berichtje op de app te zetten en de mensen komen
aanvliegen om pannenkoeken te brengen, het afscheid van een juf te organiseren of volgens een rooster de school schoon te maken (in plaats van een
duur schoonmaakbedrijf in te huren). Een verbouwing op school werd
samen opgelost. Natuurlijk is er in zo’n kleine gemeenschap ook geroddel en
groepsdruk. Ouderbetrokkenheid is mooi, maar ook ingewikkeld. Er wordt
gemopperd, afgehaakt, onderling geoordeeld. Maar uiteindelijk: “Breng een
kratje bier en een barbecue mee, en iedereen komt helpen.”

2.1

Logica van klantcontact en kwaliteitsbewaking
“Boven deze geïndividualiseerde massa troont een bevoogdend
machtsapparaat dat over het wel en wee waakt, dat alles voorziet en
alles regelt, maar dat de mensen in een staat van onmondigheid houdt.
Het garandeert de burgers een veilig en welverzorgd bestaan, maar staat
er op zelf uit te maken wat goed is voor hen. Zo zullen de mensen steeds
minder gebruik maken van hun eigen oordeelskracht; de individuele
wilskracht zal zich op een steeds beperkter terrein laten terugdringen.” 41
Alexis De Tocqueville

41 De Tocqueville (2011).
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De ouder als klant
Er is in de loop der tijd iets gebeurd met de wijze waarop ouders zich zijn
gaan verhouden tot de school. De vrijheid van onderwijs ontstond vanuit de
idee dat de ouder, vanuit een bepaalde gemeenschap, opvoeding en onderwijs wilde vormgeven, en hier vervolgens zelf verantwoordelijkheid voor kon
dragen (door stichting, of plaats te hebben in bestuur, lid zijn van een vereniging). Er is een soort passiviteit geslopen in de wijze waarop de ouder
zich verhoudt tot de school. Dit geldt zeker niet voor alle ouders, en het gaat
er ook helemaal niet om ergens schuld neer te leggen. De genoemde passiviteit heeft immers een complexe oorsprong, hangt samen met secularisering, veranderingen in het bestuur van onderwijsinstellingen, toename van
tweeverdieners in een gezin, tijdsgebrek, enzovoorts. Hoe dan ook staat in
ieder geval de idee vast, impliciet of expliciet, dat de ouder een klant is
(geworden). De ouder stemt niet meer binnen de vereniging (voice), maar
met de voeten – als het niet naar de zin is wordt de school verlaten (exit). Dit
is ook de wijze waarop kwaliteitsverbetering zou moeten plaatsvinden. Als
er iets niet naar de zin is, kijkt men snel naar de schoolleiding of het bestuur.
Dat veel scholen grote bestuurlijke conglomeraten zijn geworden heeft hieraan bij gedragen: het geeft de suggestie van een professioneel bestuur die
problemen oplost voor de klanten. Het is effectief en efficiënt. De tevredenheidsmonitor en het kwaliteitsmanagement zijn hiervan de grootste instrumenten. Anderzijds is het ook zo dat scholen het ingewikkeld vinden om
ouders mee te laten doen. Natuurlijk, er zijn alle geijkte inspraakmogelijkheden, maar veel leraren, schoolleiders en bestuurders vinden dit eerder
lastig dan behulpzaam, en als het er is, liever wel binnen het schema en de
kaders die het bestuur stelt. Er is een duidelijke scheiding tussen uitvoering
en afnemer, terwijl in het idee van de vereniging deze scheiding ten minste
doorzichtig is. We zitten als het ware gevangen in deze dynamiek: de school
die het eigenaarschap naar zich toe trekt omdat ouders zich niet meer verbinden met de gemeenschap van de school, en de ouder die het eigenaarschap bij de school laat omdat ze geen ruimte krijgen of ervaren om deel uit
te maken van de gemeenschap. Met de ouder als klant die het beste wil voor
zijn of haar kind, iets wat ruimschoots voorafgaat aan wat goed is voor de
gemeenschap of de samenleving, is de school eerder een ‘gezelschap’ dan een
gemeenschap – een vereniging. 42
Terugkeer van de gemeenschap
De laatste jaren is er steeds meer kritiek te horen op de school als ‘leerfabriek’ of het zogenaamde ‘rendementsdenken’. Naar verluid worden leerlingen, ouders en leraren over de kling gejaagd door permanente toetsing, uniformering en de – vaak impliciete – druk om te presteren, te excelleren of
42 Tönnies (1957).
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hoog in de PISA-ranglijst te eindigen. 43 Natuurlijk, vakinhoudelijk moeten
zaken op orde zijn: rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, et cetera.
Toch kan de school niet louter als instrument, als middel, worden gezien
voor zelfontplooiing en economisch nut: kinderen als individuen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Daarom wint het idee van de ‘school als gemeenschap’ aan populariteit. De school is ook een doel in zichzelf, een vorm van
samen-leven. 44 Voor het bijzonder onderwijs is dit van groot belang. De vrijheid van onderwijs, zoals geformuleerd in artikel 23 van de grondwet,
bestaat reeds 102 jaar. Het bijzonder onderwijs is van oudsher een verlengstuk van de gemeenschap waar een gezin deel vanuit maakt, en dit gold
zeker voor de protestantse tak. In de toenemende secularisering en pluralisering is dit van steeds minder belang geworden. Dat dit nu weer terugkomt, zij het in andere gedaantes, zegt iets over de maatschappelijke
behoefte om gemeenschap, verenigen, opnieuw uit te vinden.
Eenheid in verscheidenheid?
Dit roept evenwel ook vragen op. Een zeer klein deel van de bijzondere scholen (zo’n 5%) hanteert nog confessionele toelatingseisen voor leraren en soms
ook leerlingen, waarmee een bepaalde homogeniteit wordt beschermd. 45
Voor progressieve denkers is dit een doorn in het oog. Daar ziet men de ideale
school als een plek waar omgang met pluraliteit actief wordt beoefend door
een zo divers mogelijke samenstelling. Tegelijkertijd hebben juist de scholen
die selecteren hun identiteit goed weten te beschermen, ze zijn nog herkenbaar anders dan bijzondere scholen waar in de loop van de tijd de traditionele identiteit minder op de voorgrond is komen te staan. Artikel 23 wil juist
dit verschil ook toelaten. In de open protestants-christelijke en katholieke
scholen zijn de confessionele toelatingseisen vaak losgelaten. Voor scholen
is dit dikwijls een ingewikkeld punt: hoe sluit je enerzijds aan bij de leerlingenpopulatie en veranderende samenleving, en geef je anderzijds wel actief
vorm aan identiteit? De druk op de arbeidsmarkt voor leraren maakt dit niet
eenvoudiger. Wel ontstaat er een vraag naar wat voor soort gemeenschap
dergelijke scholen zijn of kunnen worden. Doordat er binnen de school zoveel
verschil is, in achtergrond, geloof en opvoeding, kan het lastig zijn een
gemeenschappelijke grond te vinden. Vaak wordt dan juist de aanwezigheid
van verschil benoemd als gemeenschappelijke waarde, in een platitude:
‘eenheid in verscheidenheid’.

43 Kneyber & Evers (2014).
44 Voor Verus is dit een belangrijk thema dat door hoogleraar Chris Hermans (Radboud
Universiteit Nijmegen) is uitgewerkt in denken over “geïnspireerd goed onderwijs”.
45 Volgens hoogleraar Bertram-Troost in Trouw, 2 augustus 2019, ‘Bijzonder onderwijs
maakt oververhitte discussie los’.

Onderzoek alles, behoud het goede

Inhoudsopgave

33

Twee opvattingen over samenleven
We stuiten hier op fundamentele verschillen in opvatting over wat het
betekent een school te zijn, en ook wat het betekent een gemeenschap te
zijn. Voor de een moet een gemeenschap een bepaalde homogeniteit in zich
hebben om duurzaam te kunnen zijn. Verschil in de samenleving ontstaat
doordat er overal verschillende gemeenschappen bloeien en elkaar respecteren of tolereren. De school is dan wel een oefenplaats voor samenleven –
het omgaan met verschil, maar er wordt gedacht dat dit alleen goed werkt
als er een stevige basis is door op te trekken met gelijkgestemden. Voor de
ander moet een gemeenschap juist heterogeen zijn, omdat onze samenleving nu eenmaal een plurale samenleving is geworden. De school is dan de
oefenplaats hiervoor. Kinderen moeten al vroeg geconfronteerd worden
met andere geloven, waarden en opvoedingen. Dit zorgt voor tolerantie en
voorkomt, idealiter, segregatie. Beide opvattingen over gemeenschappen
hebben hun eigen uitdagingen als het gaat om het vormgeven van praktijken van verenigen. Bij de confessionele groep kan dit bijvoorbeeld zijn dat
er onvoldoende prikkels van buitenaf zijn, waardoor ze naar binnen gericht
raken. Bij de ‘plurale’ gemeenschappen kunnen er eilandjes ontstaan: zelfde
soort leraren, ouders en leerlingen die naar elkaar toe trekken. Het is dan
een mooi ideaal, maar in de praktijk blijken groepen toch langs elkaar heen
te leven.
In kort bestek
Hoe het ook zij, als we de school weer meer als gemeenschap gaan zien,
als een oefening in samenleven in plaats van louter een plek waar kinderen
worden klaargestoomd voor later, dan worden praktijken van verenigen
een dominant thema op de agenda van de schoolleider, bestuurder en
toezichthouder.
•
•
•

34

 e ouder voelt zich binnen de ontstane verhoudingen niet meer de eigeD
naar van de school, maar eerder een klant.
Tegelijkertijd herontdekt men het belang van de gemeenschap, de school
als oefenplaats voor samenleven.
De logica van ‘tevredenheid’ en kwaliteitsmanagement volstaat niet om
de gemeenschappen te creëren. Er is wat anders nodig dan klantcontact
om de gemeenschap weer te laten bloeien.
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2.2

Brandstof: samen dingen doen

Er staat geschreven: „In den beginne was het woord"
Hier stuit ik reeds! Wie helpt mij verder voort?
Z’n waarde kan ik niet voor 't woord bepalen,
Ik moet het anders hier vertalen,
Als mijn begrip den zin er van goed leest.
Er staat geschreven: In den beginne was de geest.
Laat ons den regel nog eens lezen,
En onze pen hier niet te haastig wezen.
Heeft dan de geest wel zulk een scheppingsmacht?
Eer moet er staan: In den beginne was de kracht.
Doch, ook terwijl ik dit hier neer wil schrijven,
Zegt mij een stem, dat’t daarbij niet kan blijven.
Ik zie het thans. Op eenmaal weet ik raad.
En schrijf ik gerust: In den beginne was de daad! 46
- Goethe, Faust
Voorbij de structuurvraag
De vereniging als structuur of vorm bepaalt niet volledig de wijze waarop
een school in staat is praktijken van verenigen, als werkwoord, te organiseren. Een stichting kan hier soms beter in slagen dan een vereniging, hoewel
de vereniging misschien meer mogelijkheden biedt. In de netwerksamenleving lijkt het van belang om de vraag naar structuren en institutionele
vormen even uit te stellen. Als het gaat om de vraag naar betrokkenheid van
ouders, docenten en leerlingen bij de school is vooral het bestuurlijk commitment van belang, en in mindere mate de precieze organisatiestructuur
of institutionele vorm waarin de betrokkenheid is gegoten. 47 Deze structuren zijn daarmee overigens niet betekenisloos.48 Ze hebben een symbolische
waarde, en ook weten we dat structuren en gedrag nauw verweven zijn.49
Waar wij hiernaartoe willen is dat, welke governancestructuur de school
dan ook heeft, in iedere school de vraag naar verenigen, als werkwoord,
als praktijk, van vitaal belang is.

46 Goethe (1928), regel 1224-1237.
47 Voor de Engelse term ‘stakeholders’ gebruiken we hier de term ‘belanghouders’. Deze
letterlijke vertaling is weliswaar niet erg mooi, maar het voorkomt allerlei
Angelsaksische associaties.
48 Goodijk (2017).
49 Zie bijvoorbeeld Küpers & Statler (2008) en March & Olsen (1995).
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Een maatschappelijke organisatie heeft tot doel heeft een bepaalde gemeenschap, gekoppeld aan een maatschappelijke activiteit (onderwijs, wonen,
zorg, cultuur) te bestendigen en te verduurzamen. In de netwerksamen
leving is dit steeds moeilijker geworden, zo is de ervaring bij veel scholen.
Betrokkenheid bij de school is steeds vluchtiger en losser.
Gemeenzijn
Toch moet ook in deze vluchtigheid worden gezocht naar praktijken van verenigen, al zijn die wellicht anders van aard. Het gaat bij verenigen om praktijken die mensen één maakt, samenbrengt, aan elkaar plakt; het creëert
gemeengoed.50 Dit veronderstelt ook een gemeenzijn: de wereld vanuit een
‘wij’ kunnen bekijken, in plaats van louter vanuit een ‘ik’. Dit is ook spannend, omdat het creëren van een ‘wij’ ook onmiddellijk een ‘zij’ veronderstelt. Dit hoeft niet vijandig of militant te zijn, maar het betekent wel dat
posities worden ingenomen en beschermd, en daarmee macht uitgeoefend.
Tegelijkertijd is dit niet meer het soort ‘wij’ zoals dat er in de verzuiling was.
Binnen dit gemeenzijn is sprake van een pluraliteit van opvattingen, overtuigingen, levensstijlen en politieke en sociale voorkeuren die bovendien
steeds kunnen wisselen. Daarmee hebben instituties die verenigen,
zoals de school, een open karakter: ze bestendigen en herhalen niet alleen
de bestaande identiteit, maar moeten zichzelf steeds opnieuw uitvinden.
Praktijken van verenigen gaan niet over het in standhouden van in beton
gegoten identiteiten, maar over het voeden en vormgeven van een samenhang, een ‘min-of-meer-identiteit’, waarin vergelijkbaar handelen kan
leiden tot het ontwikkelen van een identiteit, zonder dat het gebouwd is op
vaste overtuigingen.51 In het verenigen draait het erom een gemeenschappelijke basis te vinden, ondanks, en dankzij, deze pluraliteit. Dit kan kortstondig zijn, zich concentreren rondom een thema of project, maar kan ook
duurzaam zijn, bijvoorbeeld rondom een opvatting over vorming en onderwijs. Dat is verenigen in een netwerksamenleving.
Alledaagsheid van verenigen
Verenigen is heel praktisch en alledaags: samen dingen doen en voor elkaar
krijgen. In het onderzoek hebben we voorbeelden van verschillende ordes
van grootte gezien. We zagen een groep ouders uit een klein dorp die samen
aan een nieuw schoolgebouw gingen klussen en zo 250.000 euro bespaarden. Op een middelbare school worden ‘geloofsgesprekken’ met sollicitanten gehouden, omdat gedacht wordt dat dit een belangrijke manier is om de
50 Stavrides, S. (2018). Het Duitse werkwoord dat hij gebruikt is Gemeinschaffen.
In het Nederlands zou dit leiden tot het werkwoord ‘gemeenschappen’, maar omdat
dit hetzelfde is als het zelfstandig naamwoord, kiezen wij voor het woord ‘verenigen’,
wat bovendien beter past bij het vraagstuk van de vereniging die voorligt.
51 Ibid.
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identiteit te waarborgen. Op diezelfde school draaien leerlingen met vrij
willigers een fietsenwerkplaats op de school. Maar het gaat ook ‘gewoon’
over de luizenmoeders, schoonmaakvrijwilligers, pleinwacht, de ondersteuning bij schoolreisjes, organiseren van de musical, een kluscommissie,
gastlessen door ouders en ondernemers, ouders die met elkaar naschoolse
opvang verzorgen, gebedsgroepen van ouders op school, et cetera. Voor veel
dan deze dingen geldt: het moet een beetje aantrekkelijk gemaakt worden
voor ouders.
Verenigen schraagt de democratie
De mate waarin praktijken van verenigen worden vormgegeven, op verschillende niveaus, bepaalt de kwaliteit van de maatschappelijke democratie, schragend voor ons maatschappelijk bestel en uiteindelijk voor een
goed functionerende politieke democratie (representatieve overheden).52
Democratie gaat niet alleen, of misschien maar voor een heel klein deel,
over het kiezen van volksvertegenwoordigers; het gaat ook voor een belangrijk deel over hoe burgers in de samenleving in staat zijn zelf de samenleving vorm te geven in maatschappelijke organisaties. En daarbij gaat het
vervolgens niet alleen om invloed op strategie of beleid, maar ook op hele
alledaagse operationele zaken. Deze brandstof is onmisbaar voor iedere
school, maar de ene school heeft de tank voller zitten dan de ander. In ieder
geval laat deze brandstof zich moeilijk sturen en beheersen; je kunt het
moeilijk naar je handzetten. Dat wel proberen is vaak meteen de dood in de
pot. Hoogstens kan men ruimte creëren om dit te laten ontstaan.
In kort bestek
Het begin van al het menselijk samenzijn begint bij samen dingen doen:
verenigen als de brandstof van iedere school. De volgende zaken hebben we
in dat licht benoemd:
•

•

•

Nadenken over de vereniging omvat veel meer dan een structuur
ontwerp. Het draait om praktijken van verenigen en gaat over dingen
samendoen en gezamenlijk voor elkaar krijgen. Dit geldt voor iedere
maatschappelijke organisatie, in welke bestuursvorm dan ook.
Verenigen is heel alledaags en praktisch, heeft geen enkele diepere laag
dan samen dingen doen, omdat het handelen zelf de diepste laag is. Het
kan gaan over hoe ouders meehelpen de school in zijn activiteiten vorm
te geven, maar het kunnen ook vormen van protest zijn.
Deze brandstof is niet alleen de brandstof voor de school, maar ook voor
de kwaliteit van de democratie en de samenleving in het algemeen.

52 ROB (2017).
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2.3

Richtingwijzer: inbreng van onderop
“Macht wordt eerder uitgeoefend dan bezeten.” 53
- Michel Foucault

Macht en invloed
Het bovenstaande citaat van Foucault wil zoveel zeggen als: het gaat bij
macht niet om een specifieke positie die (al dan niet) wordt bekleed, maar
om de uitoefening ervan. Dit gebeurt niet alleen vanuit formele machts
posities, maar is aanwezig in al het menselijk handelen. Ook als je geen
formele machtspositie hebt, kun je nog steeds macht uitoefenen. Volgens
Foucault krijgt dit voornamelijk vorm via verzet. Het geldt echter ook
andersom: je kunt wel een formele positie hebben waaraan macht kleeft,
dit wil nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk macht kunt uitoefenen.
Voor medezeggenschap op scholen is dit een belangrijke kwestie. Mede
zeggenschap mag dan een formeel orgaan zijn, het is lang niet altijd duidelijk hoeveel macht ze nu precies hebben. Nog dikwijls is te horen dat de
medezeggenschapsraad met een kluitje in het riet wordt gestuurd. Soms ligt
dit aan het bestuur, maar soms ook aan de wijze waarop zo een raad zelf
haar rol invult.
Praktijk van zeggenschap
De meer formele kant van praktijken van verenigen beslaan de medezeggenschapskanalen. Deze horen als zodanig niet bij de verenigingsstructuur,
omdat ze immers in iedere school aanwezig zijn. Het zijn wel echte praktijken van verenigen omdat de betrokkenheid van ouders, leraren, kinderen of
andere stakeholders via medezeggenschapsorganen op zichzelf al een mooi
beeld zijn van hoe mensen samen iets van de school proberen te maken. Ze
investeren er tijd in, lezen stukken en praten met andere ouders en leraren,
en soms met leerlingen, over de vraagstukken. Het is niet altijd gemakkelijk
voor scholen om de medezeggenschapsraden te vullen, hoewel dit ook per
school kan verschillen. Bij grotere koepels is er vaak van iedere school een
medezeggenschapsraad (MR), die vervolgens een afvaardiging stuurt naar
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Zij spreken met het
bestuur, en de GMR spreekt dan ook over meer abstracte beleidsthema’s. In
de lokale raden is het vaak meer operationeel, in overleg met de schoolleiding. In deze raden zitten vaak ouders die zeer actief zijn in de school, ook op
andere vlakken. Ze kennen alle ouders, of weten tenminste wie bij wie hoort.
Ze onderhouden veel contact met de leraren, en springen in veel gaten die
open worden gelaten bij allerlei activiteiten. Voor veel scholen is dit een
53 Foucault (2015).
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zegen, maar deze mensen kunnen ook als ‘lastig’ of ‘dominant’ ervaren worden door leraren of schoolleiders. Ze besturen toch een beetje mee, en dat
wordt gezien als het intreden in het domein van de professional. Ouders
worden dan soms teruggefloten, wat vaak leidt tot demotivering van deze
ouders om nog bij te dragen. Men ervaart de school als ondankbaar en
onrechtvaardig. Dit is een moeilijke kwestie: nog vaak is het zo dat als het
eropaan komt ouders maar weinig te zeggen hebben over de koers van de
school, vaak niet weten wat er eigenlijk speelt in de medezeggenschap.54
Delen van macht
Om het verenigen als richtingwijzer goed te laten werken is het van belang
dat er voldoende ouders en leraren actief zijn in medezeggenschapsraden.
Het is van belang dit aantrekkelijk te maken, en hoe meer schouders, hoe
minder last er rust op de enkeling. Men kan aan van alles denken, zoals het
aanbieden van cursussen in bijvoorbeeld het lezen van financiële stukken
of betrokken ouders publiekelijk in het zonnetje zetten. Maar bovenal is het
van belang ze echte macht te geven, dat ze ertoe doen en de koers kunnen
veranderen als ze dat nodig vinden.55 Medezeggenschap is geen obstakel
voor beleidsvorming, een clubje die overtuigd moet worden van de goede
plannen voor het bestuur. Medezeggenschap is hindermacht: ongemakkelijk, eigengereid, dicht op de alledaagse praktijk en wars van bestuurlijke
praatjes. Je krijgt er misschien geen ‘beter’ beleid van (een misvatting over
tegenspraak; dat het moet leiden tot effectiever bestuur), maar wel democratischer beleid.56
In kort bestek
Het beeld van de richtingwijzer verwijst naar het meer formele aspect van
praktijken van verenigen. Het gaat over de wijze waarop macht gedeeld
wordt.
•

•

 edezeggenschapsraden worden vaak bemand door ouders (en leraren)
M
die heel belangrijk zijn voor de school. Ze vormen een actieve kern, zijn
vaak goed op de hoogte van wat er speelt in de klassen en bij ouders.
Toch moeten we ook vragen naar de feitelijke macht die hier wordt
gedeeld. Natuurlijk, medezeggenschapsraden hebben een uitgebreid
wettelijk kader, maar deze raden zijn zich niet altijd bewust van de
mogelijkheden. Ook is het niet altijd duidelijk in hoeverre ouders

54 Zie de enquete van Ouders&Onderwijs i.s.m. TNS-NIPO 2019. www.oudersonderwijs.nl.
55 Schachter (2011). Zij betoogt dat in veel maatschappelijke organisaties vrijwilligers
nauwelijks nog iets te zeggen hebben, en dat ze daardoor niet meer actief zijn.
56 Een van de belangrijkste denkers die dit punt, de intrinsieke waarde van hindermacht, naar voren heeft gebracht is Nicolò Machiavelli. We komen daar later op
terug.
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•

vertegenwoordigd worden in deze raden. De vraag is of een medezeggenschapsraad op grote kwesties of besluiten in staat is (en wordt gesteld)
om besluiten te doen wijzigen of terugtrekken.
Het hangt tevens samen met spanningen tussen domeinen: wie heeft
het nu eigenlijk voor het zeggen op de school? Leraren en schoolleiders
geven niet graag zaken uit handen, en ouders zitten er soms teveel
bovenop. Deze spanningen zijn echter, in principe, niet destructief voor
de school, maar moeten juist worden opgezocht. Medezeggenschap is
een belangrijke vorm van hindermacht, ook als het in de ogen van het
bestuur leidt tot trage of ineffectieve besluitvorming.

2.4	Oefening in samenleven: kroniek van onvolmaaktheid
Ring the bells that still can ring
Forget your perfect offering
There is a crack in everything
That’s how the light gets in
- Leonard Cohen, Anthem
Doormodderen
Op papier oogt het idee van verenigen heel mooi, maar we weten allemaal
dat dit in de praktijk weerbarstig is. In onderwijsland, maar ook in andere
maatschappelijke organisaties, doen we er alles aan om deze barstjes dicht
te strijken met perfectie- (excellentie-) en harmonieillusies. We stroom
lijnen processen en professionaliseren leerkrachten, bestuurders en toezichthouders. We moeten leren, permanent leren. Het is nooit goed genoeg.
Ja, we professionaliseren soms zelfs ouders, die precies naar de pijpen van
het systeem moeten dansen.
Praktijken van verenigen worden evenwel gekenmerkt door onvolmaaktheid. Het is een kwestie van doormodderen, volhouden en er het beste van
maken. Voor heel veel organisaties geldt dat het al heel wat is als we het een
beetje met elkaar uithouden. Soms mondt dit uit in geweldige prestaties en
eendracht, maar dikwijls ook in frustratie, irritatie en middelmaat. Er zijn
eigenlijk altijd te weinig mensen die helpen, en ook nog eens vaak dezelfde
mensen. Op het schoolplein zijn groepjes, mensen die naar elkaar toe trekken en daarmee ook anderen uitsluiten. Betrokken ouders zijn niet per se
ouders die altijd constructief zijn of voorbij hun eigen kind kunnen denken.
Deze worden soms dan weer als al te actief ervaren door bijvoorbeeld leraren of schoolleiders.
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Oefening in samenleven
Verenigen is dan ook een waar werkwoord; het één maken van een groep
mensen is iets dat permanent onderhoud nodig heeft en gemakkelijk door
je vingers glipt – het is nooit af. Vanuit het oogpunt van de school, als maatschappelijke organisatie, moet dit niet weggemoffeld worden, maar juist
helemaal omarmt. Verenigen is een oefening in samenleven, zo goed en zo
kwaad als dat gaat. Er is de laatste jaren veel aandacht voor zogenaamd
‘burgerschapsvorming’ op school. Dit richt zich dikwijls op de leerlingen,
maar het geldt net zo goed voor de leraren, bestuurders en ouders: met
elkaar door een deur proberen te gaan.
Dit oefenen in samenleven, vormgeven aan praktijken van verenigen, is
niet alleen iets voor binnen een school. Het bijzonder onderwijs is onderwerp van maatschappelijk debat omdat er zorgen zijn dat (sommige) bijzondere scholen of richtingen zich onttrekken aan de maatschappij. Of
deze zorgen gegrond zijn of niet, gemeenschappen en individuen moeten
zich in onze samenleving altijd leren verhouden tot andere maatschappelijke gemeenschappen of groepen. Of het openbaar of juist het bijzonder
onderwijs daarvoor de geëigende weg is laten we in het midden, maar
bezien vanuit het oogpunt van praktijken van verenigen is het van belang
om ook dingen samen te doen met andere scholen of maatschappelijke
partijen, die een andere richting of inrichting hebben van de school. Juist
vanuit een christelijke identiteit is dit ook vanzelfsprekend om te doen: het
opzoeken van de naaste die vaak ook een vreemde blijkt te zijn. Dit kan op
allerlei manieren worden vormgegeven: denk aan gezamenlijke sportdagen, debatwedstrijden, discussiegroepen, lerarenruil of zelfs bestuurlijke
samenwerking, zoals we nu bijvoorbeeld veel zien (zij het opgelegd) in het
passend onderwijs.
Denken over praktijken
Het woord ‘praktijken’ komt niet uit de lucht vallen hier. Het gaat niet slechts
over ‘de praktijk’, als een tegenover van theorie. In de sociologie en sociale
theorie wordt sinds enige jaren stevig nagedacht over wat praktijken eigenlijk zijn. We zijn eraan gewend geraakt, om allerlei redenen, om in abstracties en algemene termen over organisaties te spreken. Het gaat dan al snel
over governance, leiderschap, dialoog of waardengedrevenheid. Allemaal
belangrijke zaken, maar deze denkers over praktijken vragen zich af of in dit
abstracte geweld de alledaagse weerbarstige werkelijkheid niet verloren
gaat. Dit kan bestuurders ook overkomen: zo opgezogen in abstracties
en mooie woorden en visies dat de ‘moerassigheid’ van het doormodderen
in het onderwijs niet meer wordt herkend. Deze praktijkdenkers stellen
daarom voor om organisaties op te vatten als concrete praktijken, ontstaan
en ontwikkeld op een specifieke plaats, in een bepaalde tijd met bepaalde
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mensen. Als we organisaties willen begrijpen dan moeten we niet (alleen)
kijken naar abstracties maar juist naar alledaagse routines: hoe deze historisch zijn ontwikkeld en bestendigt; hoe ze gevormd en hervormd worden;
welke rol dingen en plaatsen daar in hebben (zoals het gebouw en de buurt,
klasopstellingen, de computer, whatsapp of het digibord in het klaslokaal);
hoe mensen in allerlei verschillende rollen (leraren, leerlingen, ouders, leidinggevenden) elkaar al dan niet tegen het lijf lopen en hoe ze zich tot elkaar
verhouden; hoe emoties een rol spelen; welke vaardigheden van belang worden geacht; en welke impliciete of expliciete normen en waarden gelden.57
Uitgangspunt is dat praktijken die vanuit een abstract perspectief hetzelfde
lijken (alle onderwijsorganisaties, of daarbinnen, al het protestants of
katholiek onderwijs) als praktijk juist heel verschillend kunnen zijn. Iedere
school heeft zijn eigen plaats, eigen ontwikkeling en eigen ontwikkelde normen. Dit kan alleen maar in de alledaagse praktijk gevonden worden. Het
doet ertoe of de bijzondere school in een multiculturele stadswijk staat of in
een klein dorp op de Veluwe. Maar zelfs dan is het nog steeds een abstractie.
Als je die school op de Veluwe wilt begrijpen, zal je daar in de hoek van de
klas moeten gaan zitten, in de kamer van de directeur, of op het schoolplein
als de kinderen gebracht worden.
Als we het daarom hebben over praktijken van verenigen dan bedoelen we
dergelijke alledaagse praktijken: hoe er gezamenlijk dingen tot stand worden gebracht die zonder die gezamenlijk niet zouden bestaan. Deze manier
van kijken opent mogelijkheden om hierin te sturen. Zo kan het ontwerp
van het schoolplein of het gebouw van invloed zijn op hoe er verenigd
wordt. De app-groep van een aantal ouders kan belangrijker zijn voor het
verenigen dan de vriendenstichting. Het laten organiseren van de buitenlandse reis door HAVO en VWO leerlingen kan meer eendracht geven dan
alle plannen en visies over de werkweek, opgesteld door leraren, bij elkaar.
Praktijken van verenigen gaat, met andere woorden, over een radicale
draai naar het alledaagse, het moerassige, het doormodderen: dingen met
elkaar doen en voor elkaar krijgen – zo goed en zo kwaad als dat gaat.
In kort bestek
Praktijken van verenigen, door ons aangeduid in het beeld van de brandstof
en van de richtingwijzer, zijn geen bedrijfskundige instrumenten waarmee
je de school kunt perfectioneren. Verenigen is in plaats daarvan de humuslaag van samenleven.

57 Zie voor een duidelijke inleiding Nicolini (2012).
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 erenigen oogt mooi op papier, maar is ook verdraaid lastig. Het vergt
V
veel uithoudingsvermogen om praktijken van verenigen te laten floreren.
De mooie kant is dat mensen gezamenlijk dingen tot stand kunnen brengen. De lastige kant is dat mensen mensen zijn, zichzelf meenemen.
Onvolmaaktheid, het ‘doormodderen’ kan soms ervaren worden als

ellendig, een groot tekort. Maar het bevat ook schoonheid: we proberen
er het beste van te maken, met hoeveel tekorten dit ook gepaard gaat.
Verenigen is een werkwoord met een dubbele betekenis: het is iets wat
nooit af is en waar je aan moet blijven werken.

Onderzoek alles, behoud het goede

Inhoudsopgave

43

3.

Vereniging als institutie
Tijdens het onderzoek voor Verus belandden we op een zeker moment aan
een gesprekstafel met bestuurders en toezichthouders over ‘waarden’. Ook
daar kwam het gesprek op de verenigingsvorm. Een van de toezichthouders
aan tafel meldde dat de vereniging enige tijd geleden was opgeheven en dat
de school nu een stichting is. Hij had er spijt van dat dit zo was gegaan,
en had het gevoel iets wezenlijks te zijn verloren – zonder dat hij precies
kon aangeven wat dat dan was. Een aantal anderen aan de tafel reageerden
schamper, interrumpeerden nog voordat hij kon uitleggen waarom hij
het vond: ‘hoe kun je het nu jammer vinden dat je de vereniging hebt afgeschaft?!’ Er werd instemmend geknikt: de vereniging is een bestuurlijk
gedrocht en niet meer van deze tijd, zo bleek de gedeelde opvatting onder
bestuurders en toezichthouders aan tafel.
In een interview met ons voor het onderzoek houdt een lid van de raad van
toezicht van een schoolvereniging een warm pleidooi voor het belang van de
schoolvereniging. Het is de mooiste bestuursvorm voor een school, het geeft
eigenaarschap aan de ouders, zo stelt hij. Toch zal er binnen afzienbare tijd
een voorstel van zijn hand in de raad van toezicht liggen om de vereniging
om te zetten in een stichting. Het kan niet anders, de vereniging is niet meer
van deze tijd. Hij ziet het als een logisch vervolg op de professionalisering
van de raad van toezicht.

3.1

Logica van modernisering en professionalisering
Wer A sagt, der muss nicht B sagen.
Er kann auch erkennen, dass A falsch war.
(Wie A zegt hoeft geen B te zeggen.
Hij kan ook toegeven dat A fout was.) 58
- Bertold Brecht

Niet meer van deze tijd?
In de inleiding hebben we gesproken over het patroon in onze tijd dat burgers
steeds minder (duurzaam) betrokken willen zijn bij beleidsvraagstukken van
maatschappelijke organisaties. Dit geldt ook voor ouders. Hierdoor is de vereniging als vorm onder druk komen te staan, en wordt de vereniging ook
massaal opgeheven – er is simpelweg te weinig animo voor algemene ledenvergaderingen, zo is de redenering. Onder bestuurders wordt de opheffing
58 Uit “Lehrstücke” (1970).
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van de vereniging dan ook als onoverkomelijk of zelfs als een zegen gezien.
Het zou niet meer van deze tijd zijn. De stichting wordt beschouwd als een
effectieve, besluitvaardige en doelmatige vorm van bestuur.
Maar er is ook sprake van de vraag naar ‘kip en ei’, een onduidelijke relatie
tussen oorzaak en gevolg. Misschien is het ook voor een deel wel zo dat burgers minder betrokken zijn geraakt door de wijze waarop besturen van
scholen zeggenschap hebben onttrokken aan burgers. Dit is een argument
dat in bestuurlijke kringen weinig te horen is, maar waar in de literatuur
best wat weerklank voor te vinden is. 59 Kort gezegd komt het erop neer dat
de bestuurlijke elite steeds meer macht naar zich heeft toegetrokken, en
burgers heeft afgescheept met een soort schijnzeggenschap. Dit gegeven
wordt vervolgens gemaskeerd door een stortvloed aan mooie morele taal,
gevat in kernwaarden, visies en missies, maatschappelijke betrokkenheid,
en wat dies meer zij.60 Tegelijkertijd is er door schaalvergroting sprake van
een steeds grotere afstand tussen het bevoegd gezag en de alledaagse praktijken van de school en de ouders. Het vraagstuk van een tekort aan draagvlak in verenigingen kan enerzijds te maken hebben met maatschappelijke
ontwikkelingen, maar het kan eveneens zo zijn dat door bestuurlijke ontwikkelingen het steeds minder aantrekkelijk is geworden voor ouders om
zich actief in de vereniging op te stellen.
Onder bestuurders
In ons onderzoek zijn we gestuit op een bepaald discours, dat wil zeggen,
een dominant taalweefsel dat onder bestuurders en toezichthouders is te
vinden. Dit discours is tamelijk rigide en dwingend: bijna iedereen lijkt
die taal te bezigen of ermee in te stemmen, en afwijkende geluiden worden
snel gemarginaliseerd.
Het discours zit ongeveer als volgt in elkaar: het besturen van onderwijs
organisaties is een complex en organisatiekundig vraagstuk. Dit vereist
professionele bestuurders en toezichthouders. Het ‘oude’ vrijwilligers
bestuur moet daarom worden vervangen voor een professioneel bestuur.
Om de onafhankelijkheid beter te borgen wordt de voorkeur gegeven aan een
duaal bestuur; het raad van toezicht-model met een college van bestuur
als bevoegd gezag en een groot mandaat. Dit wordt ook van overheidswege
gestimuleerd. In de tussentijd worden scholen bestuurlijk steeds groter
door allerlei fusies en samenwerkingen, vaak vanuit het oogpunt van financiële stabiliteit, zekerheid van personele bezetting, maar ook het meer
59 Dit is volgens de grote denker De Tocqueville het grote risico’s van maatschappelijke
organisaties, dat zij uiteindelijk oligarchisch worden. Verder klinkt dit door in eerder
genoemd schrijven van o.a. het ROB, Tjeenk Willink, Schachter en Stavrides.
60 Zie bijvoorbeeld Den Uijl & Van Twist (2018).
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abstracte idee van ‘bestuurlijke slagkracht’. Soms is het misschien ook zo
dat bestuurders graag het imperium uitbreiden. De raad van toezicht moet
in deze schaalvergroting ook verder professionaliseren, zo luidt het vertoog. Verschillende expertises moeten zijn vertegenwoordigd en er moet
een open en kritisch gesprek zijn. Via de Wet medezeggenschap op scholen
(2006) en de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (2017)
hebben medezeggenschapsorganen meer invloed gekregen op de Raad van
Toezicht en het bestuur. Op deze manier moeten checks and balances
geborgd zijn. Nu dit allemaal in orde is, lijkt het slechts een kwestie van tijd
voor de vereniging wordt opgeheven en de stichting wordt ingericht: de
vereniging is volgens dit perspectief immers niet meer van deze tijd, er zijn
voldoende alternatieven voor checks en balances, er is geen animo voor en
het levert alleen maar gedoe op.
Moderniseren en professionaliseren
Kortom, de wijze waarop we onderwijsinstellingen besturen moet worden
gemoderniseerd en geprofessionaliseerd. Onafhankelijkheid is voor toezichthouders een grotere waarde dan betrokkenheid. Steeds minder ouders hebben plaats in een raad van toezicht. Ouders worden gezien als niet onafhankelijk – hun positie in een toezichthoudend orgaan roept allerlei vragen op
of zij boven hun eigen belang uit kunnen stijgen, dingen gedaan willen krijgen voor hun kinderen, et cetera. Deze schijn van belangenverstrengeling
moet volgens sommigen vermeden worden.61 Om het verlies aan verbinding
met de alledaagse praktijk te compenseren is er een ‘waardenpraat’ op gang
gekomen: een jargon vol met prachtige woorden en termen waar niemand
het mee oneens kan zijn die het vacuüm van het verlies aan politieke vrijheid
zou moeten dichten, maar die toch mijlenver af kan staan van het wel en wee
op het schoolplein en de alledaagse ‘moerassigheid’ van de klas.62
Professionalisering: technocratisering en onthechting
Een dominant taalweefsel in het bestuur van maatschappelijke organisaties
is professionalisering. Hoewel het begrip zelf – ‘publiek uitgesproken toe
wijding’ – een rijke traditie en oorsprong kent, betekent het in onze context
vooral een technocratisering en onthechting. Professionalisering hangt
samen met onafhankelijk toezicht en managerial bestuur. Het heeft tot doel
om van toezicht en bestuur een vak te maken, en gaat daarmee over een
techniek, een kundigheid. Een logisch gevolg van het professionaliseringsvertoog is dat het aantal ouders in raden van toezicht zienderogen afneemt;
61 Overigens pleit Verus er actief voor om ouders wel zitting te laten hebben in het
toezichthoudend orgaan, maar is dit in de governancecode voor het onderwijs niet
expliciet benoemd.
62 De metafoor van het moeras is afkomstig van het werk van Donald A. Schön,
The Reflective Practitioner (2003). Zie ook ‘Mandaat en Moeras’ van de NVTZ (2017).
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zij kunnen immers niet onafhankelijk oordelen. De bestuurlijke logica van
professionalisering is slagkracht en effectiviteit. Tegenspraak wordt met
de mond wel beleden, maar wordt uiteindelijk ook als traag en ineffectief
gezien als die tegenspraak zich daadwerkelijk tegen het bestuur gaat keren.
Een vereniging die op basis van emoties rationeel overwogen besluiten van
tafel veegt (of kan vegen) is iets dat je niet moet willen. Als autonoom
bestuur en toezicht kun je veel meer doen voor de leerlingen en ouders; niets
staat meer in de weg.
Dit alles heeft op zijn beurt te maken met de schaalvergroting die we bij veel
scholen hebben gezien. Hoe groter de school, hoe complexer de aansturing
(althans, dat is de gedachte), hoe professioneler en onafhankelijker het
bestuur en toezicht moeten zijn, zo is de gedachte. Bovendien verdwijnen
bestuur en toezicht uit het zicht van lokale scholen, worden ze anoniem en
onzichtbaar. Het schoolplein moet het zonder bevoegd gezag doen.
Overheidsinvloed
Het zou een misvatting zijn om te denken dat dit allemaal met autonome en
individuele keuzes van bestuurders heeft te maken. Zij functioneren niet in
een vacuüm. De opvattingen over goed bestuur en toezicht worden voor een
belangrijk deel gedreven door beleid en cultuur. De overheid heeft al lange
tijd aangedrongen op schaalvergroting, en sinds een aantal jaar ook op de
onafhankelijkheid van toezicht. Zij hebben een grote invloed op dit discours,
niet alleen via wetgeving, maar ook via de inspectie en alle bestuurdersnetwerken waarmee zij contact onderhouden. Een andere belangrijke invloedsfeer op deze opvattingen komt uit het brede denken en spreken over corporate governance, bijvoorbeeld in bedrijven of in andere maatschappelijke
sectoren (zorg, woningbouwcorporaties). Tegelijkertijd hebben scholen
wel vrijheid van inrichting, en daarmee ook over de wijze waarop bestuur
en toezicht worden vormgegeven. Als we dus dit dominante discours op het
spoor komen gaat het er helemaal niet om zondebokken aan te wijzen, of
ergens verantwoordelijkheid in de schoenen te schuiven, maar om een dynamiek in het veld die zichzelf lijkt te versterken en waarbinnen het moeilijk
lijkt over alternatieven na te denken.
Ouders in het bestuur
Er zijn natuurlijk ook nog veel scholen waar ouders ‘gewoon’ in het bestuur
van de vereniging zitten of in de raad van toezicht. Bij een van de scholen
waar we interviews deden, een vereniging, was dit ook het geval. Voor de
betrokkenen was dit een hele normale gang van zaken. Ze zijn zich wel
bewust dat op veel andere scholen deze bestuursvorm is aangepast, maar
zij zien daar geen noodzaak toe. Ze mengen zich ook niet al te veel in de landelijke debatten en bijeenkomsten over bestuur en toezicht. De ouders
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(vrijwilligers) in het bestuur zijn zich sterk bewust van hun positie, en
begrijpen dat ze boven het belang van hun eigen kind moeten denken. In die
zin hechten zij ook aan die professionaliteit, maar toch achten ze het van
groot belang dat de school op deze wijze van de ouders is. Tegelijkertijd
hebben ook zij problemen om leden op de ALV te krijgen, waardoor het
draagvlak van het bestuur te betwijfelen is. Al jaren staat dit op de agenda,
maar er is tot nog toe nooit echt actie op ondernomen.
Medezeggenschap: het alternatief dat geen alternatief is
Een van de redenen die soms genoemd wordt waarom verenigingen worden
opgeheven is te relateren aan de Wet op de Medezeggenschapsraden uit
2007 en daaropvolgende wetgeving, zoals de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen uit 2017. Bestuurders die in een verenigingscontext opereerden, maar ook ouders zelf, kunnen het idee hebben inspraak
dubbelop te doen. Waarom zou je actief zijn in zowel een ledenvergadering
als in een medezeggenschapsraad? Omdat de medezeggenschapsraad nu
eenmaal wettelijk verplicht is en die zeggenschap ook steeds groter is
geworden, lijkt de vereniging daar de dupe van te zijn. Via medezeggenschap is de stem van de ouders, leraren en leerlingen weliswaar ‘geborgd’,
maar het is toch een heel andere positie ten opzichte van de school en
het bestuur. Het is niet meer vanuit lidmaatschap en eigenaarschap, maar
vanuit belangen. Ook heeft de medezeggenschapsraad formeel minder
invloed op het bestuur dan een ledenvergadering dat heeft; de machtspositie
is anders van aard. In de praktijk gaat het inhoudelijk bij medezeggenschapsraden vaak over meer operationele zaken, en minder over strategische
vragen. Medezeggenschap is een belangrijke, maar niet afdoende vorm van
democratisering van onderwijsbestuur.
Waardenpraat
Bezoek een willekeurig congres over toezicht of bestuur in het onderwijs,
zorg of sociale woningbouw, en het zal onherroepelijk over ‘waarden’ of het
‘morele kompas’ gaan. In eerste instantie lijkt het om een begrijpelijke en
goede reactie te gaan op de grote bestuurlijke nadruk die heeft gelegen op
bedrijfseconomische aspecten, en dat nu weer herontdekt wordt ‘waar we
het uiteindelijk allemaal voor doen’. Maar er kan ook nog iets anders onder
liggen: omdat we massaal van de vereniging zijn afgeraakt wordt ontdekt
dat er op democratisch gebied, op het gebied van identiteit, of op het gebied
van weerwerk en tegenspraak, lacunes zijn ontstaan. Besturen en raden van
toezicht zijn misschien té autonoom geworden, en er zijn verschillende
casussen bekend waar dit flink is misgegaan. Bestuurders en toezichthouders, zo lijkt het, proberen nu via de route van de waarden en het morele
kompas deze autonomie van binnenuit te corrigeren. Dit is natuurlijk mooi,
maar heeft ook een groot risico: ‘waardenpraat’ heeft als eigenschap dat je
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er eigenlijk niet tegen kunt zijn. Zodra de morele kaart wordt getrokken is er
eigenlijk geen weerwoord meer. Maar wat niet altijd duidelijk is, is of al deze
waarden nu ook van belang zijn in de alledaagse praktijken van onderwijs.
Waarden kunnen gaan dienen als een ‘morele deken’ over een praktijk die
in wezen gebutst en gescheurd is, waar leraren, ouders en leerlingen zich
permanent moeten verhouden tot onvolmaaktheid. Deze onvolmaaktheid
wordt dan onzichtbaar gemaakt door een teveel aan waardenpraat; het
vindt geen weerklank meer in de alledaagsheid van onderwijs. 63
Uniformering van het onderwijsbestuur
Al met al kan gezegd worden dat in het discours over bestuur en toezicht
van onderwijsorganisaties de vraag naar effectiviteit en kwaliteit bestuurlijk
meer prioriteit krijgt dan de vraag naar democratie en eigenaarschap. In het
schoollandschap is steeds meer uniformering te zien; scholen gaan bestuurlijk steeds meer op elkaar lijken, dit geldt zowel voor het bijzonder als het
openbaar onderwijs (die vaak zijn verzelfstandigt). Op zichzelf is deze dynamiek bestuurskundig voorspelbaar: dit wordt isomorfisme genoemd, en
komt uit de theorie van institutionele dynamiek.64 Het idee is, grofweg, dat
binnen een institutioneel veld (zoals het onderwijs) in de loop van de tijd
organisaties steeds meer op elkaar gaan lijken, omdat de wijze waarop ze
hun legitimiteit vinden steeds aan elkaar spiegelen en op elkaar afstemmen. Dit is precies wat we hierboven hebben beschreven. De vraag is alleen
of dit proces, vanuit maatschappelijk oogpunt, wenselijk is. Is het bestuur
van scholen voldoende democratisch? Het is in ieder geval niet vanzelf
sprekend dat de stichting de beste manier is om een maatschappelijke organisatie aan te sturen.
Het democratisch tekort van de stichting
Op de keper beschouwd heeft een maatschappelijke organisatie twee soorten stakeholders: van wie of wat je het geld krijgt, de donoren, en voor wie
of wat je het uiteindelijk allemaal doet, de begunstigden (kinderen en in het
verlengde daarvan de ouders).65 De centrale vraag voor het bestuur is hoe
deze stakeholders worden betrokken bij het bestuur en besluitvorming.
Als je goed wilt besturen, moet je tenminste ervoor zorgdragen dat zij een
grote stempel hebben op de organisatie. Juist in de stichtingsvorm is dit
meestal niet het geval. Bestuurders en toezichthouders kunnen zelf grote
besluiten nemen, tamelijk snel en zonder veel gedoe, en dit wordt door veel
bestuurders en toezichthouders dan ook als een groot voordeel beschouwd.66
63 Den Uijl & Van Twist (2018). Zie ook Schmidt (2017).
64 Zie bijvoorbeeld Scott (2008) en DiMaggio e.a. (1983).
65 Er zijn meer soorten stakeholders te onderscheiden, maar het gaat om de meest
basale vorm, vlgs. Vishwanathan (2016).
66 Ibid.
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In verschillende interviews hebben we dit besef ook terug gehoord, maar
men blijft veelal denken: wie A zegt, moet ook B zeggen.
Toch is het bestuurlijk vreemd dat deze stakeholders, de begunstigden, geen
institutionele vorm van eigenaarschap, en daarmee krachtige tegenspraak,
toekomt. Door het afschaffen van de vereniging en oprichten van de stichting hebben ouders (en leerlingen) geen machtspositie vanuit eigenaarschap. In het stichtingsmodel wordt concreet gedeeld eigenaarschap, ook in
alledaagse betrokkenheid, vervangen voor een abstract idee: de statutaire
missie of de kernwaarden van de school.
De stichting is dus eigenlijk de moeilijkste en minst democratische vorm
van bestuur, maar toch is dit, vreemd genoeg, wat dominant wordt gezien
als de beste, of zelfs als de enige redelijke, vorm van bestuur. Het discours
is daarin tamelijk star en rigide. Deze modernisering is omarmd door
de bestuurlijke goegemeente, en lijkt, gezien de cijfers, bijna niet meer te
stuiten – de vereniging is niet meer van deze tijd. Dit moet evenwel niet als
een normatieve uitspraak worden gezien, alsof de vereniging niet meer
bij deze tijd zou passen, maar een descriptieve uitspraak: de vereniging is
inderdaad aan het verdwijnen.
In kort bestek
Bestuurders in het onderwijs kijken veel naar elkaar en hebben veel onderling contact. Hierdoor ontwaren wij een dominant discours, een logica: een
gemeenschappelijke (en eenzijdige) wijze van spreken en denken over goed
bestuur. Kenmerkend daarvoor zijn de volgende aannames:
•
•
•

•

•
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 estuur en toezicht moet professionaliseren (onafhankelijkheid) en
B
moderniseren (dingen ‘die niet bij de tijd zijn’ afschaffen).
Effectiviteit en slagkracht van bestuur lijken belangrijker dan eigenaarschap en democratisering.
In het nadenken over bestuur en toezicht vindt uniformering plaats; er
is een dominante gedachte over wat een goede bestuursvorm is, en men
gaat dit dan ook van elkaar kopiëren (isomorfisme).
De stichting, waartoe men zich wendt, is echter een ondemocratische
vorm van bestuur: er is sprake van machtsconcentratie, zeker in grote
schoolkoepels waar de afstand tot het alledaagse groot is. Het is bovendien de moeilijkste vorm van bestuur, omdat de belangrijkste stake
holders geen echte macht of zeggenschap lijken te hebben: hoe weet je
dan of je het goed doet?
Tegelijkertijd worden in huidige verenigingen de ledenvergaderingen
slecht bezocht, waardoor er de facto weinig tegenspraak en democratie
is. Wat is dan het verschil met de stichting? Een terechte vraag.
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3.2

Noodrem: belang van slapende vereniging

“Samenspraak zonder tegenspraak is een monoloog.” 67
- Herman Tjeenk Willink
Behoud het goede
Wij gaan ervoor pleiten de vereniging in stand te houden, zoals aangekondigd in de inleiding. Tegelijkertijd moeten we wel toegeven dat de vereniging zoals die nu vaak nog bestaat misschien niet houdbaar is. Dat gezegd
hebbende, zijn er naar ons idee weldegelijk wegen om dit anders vorm te
geven. In ieder geval denken we dat de dwingende logica van modernisering
en professionalisering van bestuur en toezicht bij nader inzien helemaal
niet zo logisch is, en zeker niet zo dwingend zou hoeven zijn. De school
vereniging heeft grote historische, identitaire én bestuurlijke waarde.

Wat overigens opvalt is dat als scholen te maken krijgen met het afschaffen
van de vereniging, dit een enorme stuwing kan veroorzaken om weer
opnieuw na te denken over identiteit. In verschillende interviews kwam
dit naar voren. De bestuurlijke verandering bracht als het ware ook ruimte
om weer gezamenlijk na te denken over identiteit en koers van de school.
In deze zin geldt ook: de vereniging is niet iets absoluuts; soms kan het
werkelijk goed zijn structuren te veranderen, al was het alleen maar om
het systeem wakker te schudden.

De vereniging hoeft niet leuk te zijn
Bestuurders die de vereniging in stand willen houden, of die überhaupt
nog een vereniging hebben (maar er mogelijk eigenlijk toch maar vanaf
willen), proberen de vereniging soms aantrekkelijk te maken. Er wordt een
dappere poging gedaan om van alles te bedenken waarmee leden naar de
ledenvergadering te krijgen zijn: interessante sprekers uitnodigen, een
thema-avond over opvoeding eraan koppelen, een gratis buffetje of een
borrel erbij doen – et cetera. Dit blijkt vaak maar deels te werken, en het
maakt de leden ook niet per se meer geïnteresseerd in de vragen van de
vereniging. Dikwijls leidt dit alleen maar tot meer ontmoediging over het
wel en wee van de vereniging.

67 Tjeenk Willink (2018).
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Een voorzitter van een GMR van een vereniging denkt niet dat hij lid is;
hij dacht dat hij automatisch lid zou zijn, maar dat blijkt niet het geval in
het gesprek, waar ook de directeur van de school aan tafel zit. Volgens de
voorzitter GMR wordt er door ouders geen koppeling meer gelegd tussen je
kind naar school sturen en dat die school een vereniging is. De vereniging
is volgens hem niets meer, een papieren tijger. Hij werd lid van de GMR
omdat hij betrokken wilde zijn en kwaliteit van onderwijs belangrijk vindt.
Als ouders al betrokken willen zijn bij het beleid van de school gaat het
via deze weg. Toch concluderen ze samen dat iedereen wel beleidt dat de
vereniging belangrijk is, maar dat de toewijding die ervoor nodig is om het
in de praktijk vorm te geven ontbreekt.

Ondanks alle goede bedoelingen, denken we dat hier praktijken van verenigen worden verward met de vereniging als institutionele vorm. Deze is
formeel van karakter (zie het verenigingsmodel) en dient vooral een democratisch doel: de vereniging is de mogelijkheid voor de begunstigden of constituenten om hun ‘eigenaarschap’ (die niet absoluut is) aan te wenden om
macht uit te oefenen op het bestuur. Dit is een heel ander soort macht dan
medezeggenschap. De ledenvergadering mandateert immers het bevoegd
gezag van de school. Bij grote besluiten van het bestuur, zoals fusies (met
andere ‘richtingen’), identiteitsaspecten of het sluiten van kleine scholen,
heeft de vereniging de macht dit tegen te houden – dan wel goed te keuren.
Dit is een grote democratische waarde, en dat is zeker van belang als het
bestuur en toezicht van de school zijn geprofessionaliseerd: hebben zij nog
wel oog voor wat er leeft in de gemeenschap? Het kan natuurlijk ook heel vervelend zijn: een paar actieve leden die heel conservatief of juist heel progressief zijn die de ledenvergadering kapen en daarmee hun deelbelang doorduwen. Of het kan ontmoedigend zijn: een bestuur heeft grote en mooie
plannen, wil dit voorleggen aan de leden, en vervolgens komt er niemand op
af. Toch hoort dit allemaal bij die oefening in samenleven; iedere vorm van
democratie brengt allerlei ongemakken en onvolkomenheden met zich mee
die vanuit het oogpunt van effectiviteit of uniformiteit helemaal niet ‘handig’ zijn, maar die toch vanuit maatschappelijk perspectief de moeite waard
zijn om te behouden en te bestendigen.
De noodrem
De vereniging kan vanuit dit perspectief worden gezien als een noodrem,
zoals je die bijvoorbeeld in een trein ziet. Iedereen kan aan deze noodrem
trekken, en toch gebeurt het bijna niet. De gevolgen zijn immers groot; er
wordt hard geremd, het treinverkeer raakt ontregelt, en er moet onderzocht
worden wat er aan de hand is. Ongeoorloofd gebruik leidt tot een fikse boete.
Hoewel de noodrem bijna nooit gebruikt wordt, is het toch belangrijk dat
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deze er is en ook altijd binnen handbereik is. Zo is het ook met de vereniging
als formele institutionele vorm. Meestal heb je het niet nodig.

Een betrokken lid van een schoolvereniging verteld hoe jaren geleden de
ledenvergadering een fusie tegenhield. De betrekkelijk kleine school zou
onder worden gebracht onder een grote stichting. De directeur van de
school zou in de nieuwe stichting een belangrijke positie krijgen; hij had
het bestuur van de vereniging overtuigd van het belang van een fusie.
Een aantal leden van de vereniging vroegen zich af wat nu eigenlijk de
toegevoegde waarde van deze fusie was voor het onderwijs – het ging niet
zozeer over identiteit; de andere school was van dezelfde richting. Via de
ledenvergadering kaartten ze dit aan. De directeur stapte op en de fusie
werd afgeblazen. De vereniging bestaat nog steeds.

Afwezigheid van leden op ledenvergaderingen kan in die zin ook worden
geïnterpreteerd als dat de school op de goede weg is, althans, wat de leden
betreft. Ze voelen zich niet genoodzaakt van zich te laten horen, want ze zijn
tevreden met het beleid en/of het onderwijs. Het in standhouden en onderhouden van de vereniging is dan een democratische oefening, vaak tegen
beter weten in, met in het achterhoofd dat het zonder zo’n noodrem niet
gaat. Natuurlijk kan men zeggen dat in de stichting de toezichthouder deze
functie moet vervullen, of in meer algemene zin de Onderwijsinspectie, een
medezeggenschapsraad of via de Landelijke Commissie voor Geschillen
WMS en uiteindelijk zelfs de Ondernemingskamer, maar dit is toch heel
anders. Toezichthouders, hoe goed en belangrijk ze ook zijn, kijken vaak
vanuit een bepaalde professionele expertise, zijn vaak, of in ieder geval
steeds minder, ingebed in de lokale samenleving, en kunnen onderdeel worden van de strategische plannen van het bestuur. Bovendien leggen ze aan
niemand in het bijzonder verantwoording af en stellen ze zichzelf aan. De
Onderwijsinspectie heeft een belangrijke taak, maar heeft juist op het gebied
van bestuurlijke inrichting weinig te zeggen over het onderwijs, krachtens
artikel 23 van de grondwet. De medezeggenschap is weliswaar een belangrijke
richtingwijzer, maar heeft niet de macht en kracht van een ledenvergadering.
Een vereniging kan dus slapende zijn. Als het nodig is, of als men denkt dat
het nodig is, kan die gewekt worden. Ook als men niet actief is in de vereniging, kan men zich nog steeds verbonden voelen met de vereniging. Zonder
een dergelijke institutionele vorm blijft van het ‘verenigingsmodel’ weinig
over. Formele zeggenschap vindt alleen nog plaats via medezeggenschap.
Ondanks alle wettelijke rechten die zij hebben, en ondanks inspanningen
van bestuurders om medezeggenschap te laten floreren, kunnen zij niet die
functie van noodrem vervullen. De vereniging heeft wel onderhoud nodig,
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er moet begrijpelijk gecommuniceerd worden, drempels moeten laag zijn,
en ontmoeting tussen leden en bestuur en toezicht is cruciaal. Het is gemakkelijk iets dat onderaan het prioriteitenlijstje van het bestuur of de raad van
toezicht komt te staan.
In de volgende paragraaf bespreken we het informele belang van de vereniging, de functie van ‘ontluchter’. In de paragraaf daarna doen we een aantal
praktische aanbevelingen om de ‘slapende vereniging’ vorm te geven.
In kort bestek
De vereniging is de meest krachtige vorm van tegenspraak. Het is tegelijkertijd ook de meest kwetsbare vorm van tegenspraak; en dit is de reden waarom
zoveel scholen hier afscheid van nemen.
•

•

•

3.3

 ls men twijfelt over het al dan niet afschaffen van de vereniging bevelen
A
wij aan het te behouden, en het een beetje anders te benaderen. De vereniging is een belangrijke noodrem, ook al wordt die niet of nauwelijks
gebruikt.
Geef de vereniging opnieuw vorm en betekenis, maar trap niet in de val
om te denken dat het lidmaatschap vooral ‘aantrekkelijk’ moet worden;
ouders hoeven niet ‘gelokt’ te worden.
Een inactieve ledenvergadering kan ook betekenen: het gaat goed zo, u
heeft ons vertrouwen.

Ontluchter: kwaliteit van conflict
Het schijnt mij toe dat zij die het tumult tussen de elite en het volk
veroordelen, juist die zaken veroordelen die Rome vrij heeft gehouden,
en dat ze meer aandacht hadden voor het rumoer en het geroeptoeter
die ontstonden in dergelijk tumult dan voor de goede effecten die het
met zich meebracht, en dat ze niet bedachten dat in iedere republiek er
twee perspectieven zijn, die van het volk en die van de elite; en dat al
de wetten die worden gemaakt ten gunste van vrijheid ontspruiten aan
deze onenigheid. 68
Nicolò Machiavelli

Productiviteit van onenigheid
We hoeven hier niet in te gaan op de Romeinse republiek, noch op de kwestie
68 Machiavelli (1950). Uit de Discorsi, hoofdstuk IV. Vertaald door de auteurs uit het
Engels.
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of een school kan worden vergeleken met een staat. Het punt dat we willen
maken via het bovenstaande citaat is dat tot op de dag van vandaag onenigheid en tumult tussen hen die besturen en hen die bestuurd worden doorgaans als ineffectief en inefficiënt wordt beschouwd. Een dwarsliggende
medezeggenschapsraad is ‘niet constructief’ en een ALV die een fusie tegenhoudt is ‘niet bij de tijd’. Machiavelli heeft als geen ander gezien dat juist
onenigheid de basis is voor goed bestuur, dat wil zeggen, voor de vrijheid en
eigenaarschap van hen die bestuurd worden: de basis van een maatschap
pelijke democratie. Natuurlijk, het gaat er niet om in een permanente strijd
verwikkeld te zijn; het is als organisatie fijn om in rustig vaarwater te zitten.
Het gaat om de mogelijkheid en de kwaliteit van het conflict; hoe het wordt
opgepakt, hoe het recht wordt gedaan.
Stoom afblazen
Behalve een formele functie heeft de vereniging als institutie ook weldegelijk een informele functie. Vaak houden ze ook met elkaar verband.

Illustratie
Een zelfstandige evangelische school is opgegaan in een protestantschristelijke stichting, waar tientallen scholen onder vallen. De school had
moeite de financiën op orde te krijgen en voldoende invalkrachten te
regelen. Nu de school een aantal jaren onderdeel is van de koepel begint het
te broeien bij de achterban. Deze is bang dat de evangelische identiteit
versloft, vrijzinnige lesprogramma’s hun intrede doen en de selectie van
docenten op basis van geloof onmogelijk wordt. Vanuit hun perspectief
belangrijke zorgen. Probleem is alleen dat hun stem alleen een weg vindt
via de medezeggenschapsraad van de school. Hoewel deze een vertegenwoordiging heeft in de GMR (gezamenlijke medezeggenschapsraad), wuift
de GMR het weg. De ouders hebben nu geen formele wegen meer om te
gaan: er is geen ledenvergadering waar ze hun zorgen bij het bestuur neer
kunnen leggen. Alle druk komt te liggen op de schoolleider, maar zijn handen zijn gebonden, en het leidt tot een stevig conflict tussen een aantal
ouders en de schoolleiders. De ouders besluiten uiteindelijk hun kinderen
van school te halen.

Vanuit het perspectief van marktdenken is in dit voorbeeld niets aan de
hand. Ouders kunnen stemmen met hun voeten. Echter, vanuit de optiek
van verenigen gaat hier iets flink mis, en dit komt omdat de stoom van het
conflict niet via een institutionele vorm kan worden afgeblazen. De ergernis
lijkt uiteindelijk vooral te zijn dat je uiteindelijk weinig te zeggen hebt, en
het bestuur niet kunt bereiken (ondanks, of dankzij, de bestuurlijke gemeenplaats dat ‘de deur altijd open staat’).
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Via de vereniging, een ledenvergadering of een vertegenwoordiging, hebben
ouders onmiddellijk toegang tot het bestuur. Dit betekent niet altijd dat de
wil van de ouders wet is, maar het betekent wel dat het conflict een weg kan
vinden. De vereniging heeft daarom ook de functie van een ontluchter. De
vereniging is een institutionele vorm die onenigheid (het tegenovergestelde
van verenigen), wat inherent is aan iedere vorm van samenleven, kan kanaliseren. Dit betekent niet dat alles dan pais en vree is, ‘kusje erop en weer
verder’, maar wel dat er een podium of forum is waar verschil van inzicht tot
uiting kan komen. In het besturen van verenigingen, of van scholen in algemene zin, is het niet nodig dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Conflict,
of de potentie daarvan, is het eigene van een maatschappelijke organisatie.
In de woorden van Hedberg et al:

“verenigen vereist minimale consensus;
tevredenheid rust op minimale goedkeuring;
rijkdom ontstaat uit minimale overvloed;
doelen hebben voldoende aan een minimaal geloof;
verbetering is afhankelijk van minimale consistentie,
en uiteindelijk: wijsheid vereist minimale redelijkheid” 69
Het belang van hindermacht
Het hoeft natuurlijk niet altijd om slaande ruzie te gaan, meestal niet zelfs.
We pleiten niet voor een vorm die een oorlog van allen tegen allen faciliteren
kan. Het is fijn als een organisatie in rustig vaarwater zit, en het bestuurlijk
voor de wind gaat. Dit wordt alleen een probleem als consensus tot hoger
doel verheven wordt; dat iedere vorm van onenigheid bij voorbaat de kop in
wordt gedrukt, dikwijls met de mantel der liefde, dan wel met het jargon van
kwaliteitsmanagement. Kwaliteit van conflict gaat over de kunde die een
organisatie heeft om met verschil om te gaan. Voor een vereniging heeft
conflict niet alleen een functie, in de zin dat het beleid er beter van kan worden of meer gedragen raakt door de achterban, het heeft ook een belangrijk
symbolisch aspect: in een vereniging is er altijd de mogelijkheid om je te
verzetten tegen een bestuur. Dit verzet, deze hindermacht, is democratisch
van belang, omdat mensen nu eenmaal niet graag bestuurd willen worden.
Dit kan ook heel disfunctioneel zijn: een vereniging kan een school ook ontwrichten; maar dat is het risico van iedere democratie!
Routing van conflict in het verenigingsmodel
Vaak zal het zo zijn dat, mochten er conflicten zijn die op verenigingsniveau
besproken worden, het gesprek zelf al voldoende stoom afblaast, waardoor
we weer (voorlopig) met elkaar verder kunnen. Vaak is het conflict eerder
69 Hedberg e.a. (1976), p. 41.
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kleiner, en moeten we het zien als deel van informele praktijken van verenigen: een aantal ouders die op het schoolplein met elkaar iets bekokstoven en
dit met elkaar, of in samenwerking met leraren of de schoolleider, voor
elkaar proberen te krijgen. Als dit niet lukt, kunnen ze de informele route
kiezen (via de richtingwijzer naar de noodrem), of de formele route (via de
ontluchter naar de noodrem). Op deze manier is goed te zien hoe circulair
ons verenigingsmodel is. De vraag is altijd hoe moeilijk of makkelijk het is
deze routing in gang te zetten. Weten ouders hun weg te vinden naar medezeggenschap? Weet het medezeggenschap zijn weg te vinden naar gezamenlijke medezeggenschap? Weten zij hun weg te vinden naar het bestuur?
Weten ouders wat een vereniging vermag? De grote paradox is: het is een
bestuurlijke verantwoordelijk ouders ‘op te voeden’ in hun mogelijkheid datzelfde bestuur tegen te spreken. Bovendien is ook de ontluchtingsfunctie
kwetsbaar: het kan ook leiden tot ‘luchtvervuiling’, zoals een geïnterviewde
bestuurder aangaf. Dit gebeurt als een kleine dominante groep steeds
opnieuw van deze mogelijkheid gebruik maakt, maar feitelijk geen draagvlak heeft bij de rest van de ouders.
In kort bestek
Wezenlijk aan de vereniging is dat (potentieel) conflict zich een weg kan
banen in institutionele structuren.
•
•

•

•

 it is van belang voor een goede kwaliteit van conflict, wat de basis
D
vormt voor goed bestuur van maatschappelijke organisaties.
Zonder een goede institutionele structuur waarin conflict mogelijk is
bestaat er een kans dat conflict gaat etteren, onder het tapijt blijft, of
wordt gebagatelliseerd. Dit ondermijnt uiteindelijk de idee van een
maatschappelijke democratie.
In het dominante discours onder bestuurders kunnen harmonie

illusies zorgen voor een blinde vlek voor het belang van de ontluchtende
functie van de vereniging.
Democratie is bestuurlijk risicovol, en toch, of juist daarom, de moeite
waard!

3.4

Praktische aanbevelingen

Onderzoek alles, behoud het goede 70
- apostel Paulus

70 1 Thessalonicenzen 5,21.
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Proberen en standhouden
Wij kunnen en willen niet precies voorschrijven hoe een vereniging er dan
uit moet zien. In zekere zin moet dat ontstaan door ingrepen uit te proberen.
Uithoudingsvermogen is daarbij van belang, omdat van een slapende
vereniging de effecten nu eenmaal moeilijk te meten zijn. Ook moeten we
de weerbarstige werkelijkheid onder ogen zien, die hiervoor uitgebreid is
beschreven: ouders zijn nu eenmaal moeilijk te porren voor publieke zaken.
De vereniging in stand houden is niet iets dat we even kunnen regelen. Toch
hebben we, voor een deel op basis van de enquête en interviews, een aantal
praktische handvatten of mogelijkheden ontwikkeld die naar ons idee de
moeite van het proberen waard zijn. Wij volgen Paulus hier: onderzoek alles,
behoud het goede. Aanbeveling aan de sector is om dit type interventies verder te ontwikkelen en uit te proberen.
Automatisch lidmaatschap
In veel schoolverenigingen is het nu zo dat er maar relatief weinig ouders lid
zijn van de vereniging, simpelweg omdat zij zich niet aanmelden voor de vereniging als ze hun kind inschrijven. In sommige bijzondere scholen, zoals in
het gereformeerd vrijgemaakt of reformatorisch onderwijs, kun je ook
alleen maar lid worden als je van een bepaalde kerkelijke gezindte bent. Wij
denken dat het van belang is om zoveel mogelijk ouders, maar ook leraren,
medewerkers, of andere maatschappelijke partners, lid te laten zijn van de
vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door de inschrijfprocedure om te draaien:
als je je kind aanmeldt voor een school wordt je automatisch lid van de
vereniging, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Om zowel de informele als
formele kant van de vereniging te laten slagen, ook in de slapende modus, is
het van belang dat iedereen in die institutionele vorm zijn weg kan vinden.
Het is in wezen een toegankelijkheidsvraag voor inspraak, en deze kan door
een slimme keuzearchitectuur beter benut worden.
In sommige verenigingen is het in het verleden statutair vrijwel onmogelijk
gemaakt om de statuten te veranderen, en bijvoorbeeld de grondslag te wijzigen of leden buiten een bepaald kerkverband lid te maken. Zo zouden 100%
van de leden in moeten stemmen met dergelijke besluiten, wat in de praktijk
vrijwel onmogelijk is. Door dit soort clausules kan de verleiding er zijn het
maar te laten zoals het is, omdat de vereniging verder niet veel om het lijf
heeft; het vereist flink wat inspanning om bijvoorbeeld een vereniging een
doorstart te laten maken met nieuwe statuten. We bevelen van harte aan
hier toch voor te gaan.
Kosteloos lidmaatschap
Van oudsher is aan veel verenigingen een contributie gekoppeld. Vaak is dit
heel bescheiden, bijvoorbeeld een tientje per jaar, maar voor veel ouders, die
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het bijvoorbeeld niet breed hebben of geen idee hebben wat het nut is van een
vereniging kan dit al een drempel zijn om lid te worden. Het overeind houden
van een vereniging is helemaal geen kostbare aangelegenheid, en het is ook
niet altijd duidelijk waar die contributie precies voor nodig is, en waarom dat
niet uit algemene schoolmiddelen betaald kan worden. We raden aan om lidmaatschap van de vereniging kosteloos voor ouders te laten zijn.
Ouderperspectief bij informatieverstrekking
In verschillende interviews kwam naar boven dat de stukken die worden
besproken op de ledenvergadering vaak specialistische stukken zijn (zoals
een begroting, resultaatrekening of een strategisch plan). Veel ouders
nemen niet de moeite om dit te lezen, soms uit desinteresse, maar vaak ook
omdat het ontoegankelijke teksten zijn. Als de vereniging serieus genomen
wordt, moet het bestuur er alles aan gelegen zijn om de bestuurlijke vraagstukken in klare en beknopte taal te communiceren die aansluit bij de belevingswereld van de betrokkenen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat maar weinig
verenigingen een (digitale) nieuwsbrief hebben. Het moet duidelijk zijn wat
de beleidsplannen betekenen voor de alledaagse gang van zaken op school;
dat is wat ouders aangaat.
Vereniging op afroep
Het voordeel van een vereniging is dat de macht uiteindelijk aan de leden is,
mensen van wie de school is of voor wie de school er is, die een bestuur kan
aanstellen en afzetten. Dit is meestal niet zo van belang, maar mocht het
zich ineens voordoen, dan is dit het grote voordeel van de vereniging – mits
er voldoende mensen met verschillende achtergronden naar een vergadering komen. Het bestuur krijgt ook een scherper mandaat dan het mandaat
van de statutaire missie in de stichting. Men zou eraan kunnen denken om,
in normale omstandigheden, met de jaarvergadering te stoppen als daar
toch vrijwel niemand op afkomt. Het controleren van de jaarstukken en dergelijke wordt dan gemandateerd aan de raad van toezicht. Wel moet altijd de
mogelijkheid openblijven een ALV te houden, bijvoorbeeld door een bepaald
aantal handtekeningen te verzamelen. Hier moet het bestuur dan gehoor
aan geven. Aanleiding kan bijvoorbeeld een koerswijziging of een incident
zijn, zoals eerder beschreven. Hiermee houd je het karakter van de vereniging,
de checks & balances die het brengt, zonder de ervaren onzinnige jaarvergaderingen.
Heroverwegen vereniging in combinatie met het raad van toezicht model
Traditioneel worden verenigingen vaak bestuurd met een directiemodel:
het bevoegd gezag is het bestuur van de vereniging die een directeur aanstelt voor de dagelijkse leiding. Sinds een aantal jaar wordt vanuit de overheid en de branches aangestuurd op het model met een raad van toezicht
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(hoewel dit wettelijk niet verplicht is). In een vereniging levert dit een
vraagstuk op, met name als de voorzitter van het college van bestuur
tevens de voorzitter van de vereniging is: het bevoegd gezag ligt dat niet
meer bij het bestuur van de vereniging, maar bij het college van bestuur
van de school, die eindverantwoordelijk is en de dagelijkse leiding heeft.
De vereniging stelt de raad van toezicht aan. Dit is in termen van checks &
balances kwetsbaar, omdat de vereniging dan in de problemen komt met
haar toezichthoudende taak op het college van bestuur. Voor het college
van bestuur zelf is dit ook kwetsbaar, want hij of zij moet steeds van pet
wisselen. In de praktijk, zo hebben we gezien, levert dit meestal geen problemen op, maar als er problemen zijn kan dit weerwerk en tegenspraak
ondermijnen. Het verdient de aanbeveling om de combinatie tussen het
raad van toezicht model en de vereniging onder de loep te nemen, en wellicht verder te onderzoeken.
Ouders als toezichthouder
Dit gaat tegen de bepaalde opvattingen over professioneel toezicht in, maar
toch denken wij dat het waardevol is als er (weer en meer) ouders in de raad
van toezicht plaatsnemen. Niet uitsluitend ouders, maar óók ouders. Een
mix van meer betrokken en meer onafhankelijke toezichthouders. Dit zou
niet alleen veel rijkdom geven in de bestuurskamer, maar het brengt ook het
mandaat van het bestuur dichterbij. Professionele distantie is niet de enige
kwaliteit die ertoe doet bij de vormgeving van intern toezicht, ook directe
ervaring en persoonlijke betrokkenheid mogen meewegen. Er zijn overigens
(gelukkig) ook nog genoeg scholen waar dit (nog) een normale praktijk is,
althans, wat de ouders betreft. Het komt er dan op aan dat deze ouders zich
los weten te rukken uit het belang van hun kind, en een bestuurlijk perspectief in kunnen nemen; en tegelijkertijd toch ‘de ouder’ blijven.
Maatschappelijke adviesraad
In het onderzoek zijn we ook langs geweest bij een bestuurder van een kleine
woningbouwvereniging. In de sector woningcorporaties staat het verenigingsmodel al veel langer onder druk, zoals eerder beschreven. De overheid
speelt hier eveneens een grote rol; ze sturen op schaalvergroting en onafhankelijk toezicht. Daarom gaat ook deze vereniging gaat naar een stichtingsmodel toe, hoewel ze kleinschalig willen blijven. Het geval wil dat de
vereniging weinig slagkracht had, doordat er ook een huurdersvereniging is
die de belangen van de huurders behartigd. Verder is ook daar de animo voor
ledenvergaderingen klein. Ze hebben hier besloten om de omwenteling naar
de stichting gepaard te laten gaan met een herbezinning op identiteit, en
binnen de stichting ook een maatschappelijke adviesraad op te richten – dus
naast een raad van toezicht. Voordeel hiervan is dat je huurders en andere
stakeholders in kunt zetten om te reflecteren op beleid.
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In kort bestek
We hebben een aantal mogelijkheden geschetst die kunnen helpen de
vereniging opnieuw gestalte te geven.
•
•
•
•
•

•

 raag er zorg voor dat alle ouders automatisch lid worden van de
D
vereniging bij aanmelding van een kind.
Haal alle financiële drempels weg om lid te worden.
Zorg voor stukken in alledaagse taal en informatie die niet slechts
vanuit bestuurlijk oogpunt relevant is.
 icht de vereniging in op afroep, in plaats van, of naast, jaarlijkse
R
vergaderingen die voelen als verplicht nummer.
Stel nieuwe bestuurders aan via een commissie met direct betrokkenen
(leden van de vereniging, ouders en/of leraren), in plaats van via de
afstandelijk professioneel opererende raad van toezicht.
Laat ouders plaatsnemen in de raad van toezicht.
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4.	Conclusie en samenvatting:
pleidooi voor het
verenigingsmodel
Een lid en oud-bestuurder van een schoolvereniging houdt een warm pleidooi voor de vereniging, maar geeft ook aan dat de vereniging verwaarloosd
wordt. De vereniging is volgens hem van belang: “Als er een crisis komt, er
nood aan de man is, dan heeft zo’n vereniging waarde. De vereniging kan
dan wat organiseren, tot besluitvorming komen en recht doen aan wat er bij
ouders leeft.” Maar los van een crisis heb je ook gewone reguliere betrokkenheid van ouders bij de school, ook op beleidsniveau. “Dat moet je als
bestuur wel voeden, en dat gebeurt bij verenigingen vaak slecht. De vereniging wordt gewoon verwaarloosd. In het verleden hadden we nog weleens
thematische ledenvergaderingen, de hamerstukken waren dan een formaliteit, maar toch werd er inhoudelijk gesproken over bijvoorbeeld identiteit
of pedagogische visies.” Nu, zo merkt hij op, zijn er helemaal geen inhoudelijke aspecten meer op de ledenvergadering, alleen maar hamerstukken.
Soms wordt zelfs opgemerkt dat de vereniging er niet over mag besluiten
– dat vindt hij helemaal een verkeerde houding. De laatste paar keer waren
de vergaderingen gewoon gênant, er waren drie of vier leden – waar hij er
een van was. “Dit wordt wel erg mager”.

4.1

Herwaardering van het ‘verenigingsmodel’
Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. 71
- apostel Paulus

Roepende in de woestijn
Als Paulus aan de gemeente in Thessaloniki schrijft dat zij alles moeten
onderzoeken en het goede moeten behouden, prijkt voorafgaand aan dat
vers de bovenstaande oproep: “doof de Geest niet uit”. Sta ons een vrijzinnige interpretatie toe: de geest van het bijzonder onderwijs is die van het
eigenaarschap en initiatief van burgers, van ouders. De geest van de maatschappelijke democratie is die van pluraliteit, eenheid zoeken in onenigheid. Hebben we dit niet gedoofd met bestuurlijke constructen zoals machtsconcentratie, professionalisering, rationalisering en schaalvergroting? Als
Paulus vervolgens zegt dat we alles mogen onderzoeken, maar het goede
71 1 Thessalonicenzen 5,20.
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moeten behouden, dwingt hij de lezer steeds weer terug te gaan naar de
bron van dat wat is. In ons geval: de school.
Pleiten voor het verenigingsmodel, in brede zin, is in de huidige bestuurlijke
context van het onderwijs haast als roepen in de woestijn: wie wil dat nog
horen? Is dat geen water onder de brug? De vereniging wordt als een onmogelijk en onwerkbaar ideaal beschouwd: iedereen ziet het mooie ervan, maar
alleen als het ‘werkt’, en dat doet het niet in de praktijk. Onze oproep is: de
vereniging is weldegelijk een te verkiezen bestuursvorm én praktijk,
ondanks dat het wellicht niet altijd lekker ‘werkt’. Misschien, zo luidt de
belangrijkste opbrengst van onze zoektocht, is de vraag naar of het ‘werkt’
niet de eerste vraag die we moeten stellen.
De vereniging in onze tijd
In dit essay hebben we ons de vraag gesteld wat de betekenis van de vereniging in onze tijd is en kan zijn. We hebben geconstateerd dat, als we zo doorgaan, de vereniging in de marges van het schoolstelsel verdwijnt, en dat binnen de verenigingen die er nog zijn ouderbetrokkenheid steeds moeilijker is.
De huidige vurige debatten over de vrijheid van onderwijs, waarin veel
schoolverenigingen hun oorsprong vinden, laten zien dat deze geest onder
druk staat: ook daar wordt veelvuldig het argument gebruikt dat ‘het niet
meer van deze tijd is’.
We hebben de vraag naar de vereniging breed opgevat: het gaat niet alleen
om de vereniging als structuur, maar ook om het verenigen als praktijk. De
vraag naar de teloorgang of de toekomst van de vereniging is veel meer dan
de vraag naar een optimale bestuursvorm: het is de vraag naar de toekomst
van de maatschappelijke democratie; naar hoe wij pogingen doen om fatsoenlijk samen te leven, zo goed en zo kwaad als dat gaat. In onze tijd wordt
de discussie over de vereniging voornamelijk benaderd als louter een structuurkwestie: wat zijn goede en passende bestuurlijke verhoudingen in de
school? De vereniging is in zo’n discussie ‘slechts’ een contingentie; instrumenteel voor effectief bestuur. Als het daar niet aan voldoet, dan kan het
snel bij de prullenbak worden gezet. Toch is de kwestie hoe in de toekomst
de vereniging nog een plaats kan krijgen in het onderwijs veel meer dan een
structuurvraag, zo betogen wij. Ook (of juist) nu veel scholen in het bijzonder onderwijs in de loop van de jaren steeds minder zijn gaan hechten aan
hun institutionele, religieuze of historische achtergrond.
Dat de vereniging een bestuursvorm is die veeleisend is, voor ouders en
bestuurders, is niet iets nieuws of iets van deze tijd. Integendeel: er is altijd
geworsteld met ouderbetrokkenheid. Toch zijn er in onze tijd andere contextelementen die eraan bijdragen dat de vereniging onder druk is komen te
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staan. De samenleving is in de afgelopen decennia toenemende mate geïndividualiseerd, en dit geldt ook voor de wijze waarop we naar het onderwijs
kijken. De balans tussen individueel belang en gemeenschappelijk belang
lijkt enigszins zoek. Bovendien is de wijze waarop maatschappelijke organisaties worden bestuurd stevig gerationaliseerd, en daarmee ook gedepolitiseerd: besturen kan niet door leken of burgers gebeuren, maar moet worden
gedaan door specialisten. Dit heeft bijgedragen aan de terugtrekkende
beweging van de burger uit het publieke domein, en daarmee zijn uitoefening van politieke vrijheid: je bemoeien met dat wat maatschappelijk en
gemeenschappelijk is. We hebben echter ook geconstateerd dat er op diverse
plekken in het land juist vanuit de burgerij initiatieven zijn om het heft
(weer) in handen te nemen. We hebben gerefereerd aan de ‘eeuw van de burger’. Alleen hierom is het de moeite waard de vereniging in leven te houden,
dan wel leven in te blazen.
Schijnbaar dwingende logica’s
We hebben het ontwikkelde verenigingsmodel afgezet tegen twee schijnbaar dwingende logica’s: die van klantcontact en kwaliteitsbewaking, en die
van de professionalisering en modernisering.
Het hele idee van de vereniging verzet zich sterk tegen het framen van de
ouder als klant – of dat nu expliciet of impliciet gebeurt. De ouder stelt zich
zo op, of heeft geen ander repertoire, en de school benadert ze als zodanig.
In een vereniging is het nodig dat mensen zich voor de goede zaak in blijven
zetten juist als de eenheid zoek lijkt te zijn: commitment aan een gemeenschap, in plaats van een andere school zoeken als het niet bevalt. Ook kan de
ouder niet als ‘koning’ worden gezien die de school op aanvraag aan het
draaien zet: het is een samenspel.
De tweede dwingende logica die we hebben benoemd is die van de schijnbaar onvermijdelijke modernisering en professionalisering. Het is een
manier van kijken naar onderwijsbestuur die de goegemeente van bestuurlijk Nederland onderschrijft. Het afschaffen van de vereniging wordt als een
onvermijdelijke stap gezien in het verder professionaliseren en moderniseren van schoolbestuur. Immers, het is niet meer van deze tijd, we hebben al
een raad van toezicht en onafhankelijkheid wordt grote waarde toegekend.
De stichtingsvorm wordt gezien als de enige redelijke vorm van effectief
bestuur: want inderdaad, in dit discours gaan effectiviteit en kwaliteit
boven democratie en eigenaarschap.
Het NSOB-verenigingsmodel
Als tegenhanger van deze dominante logica’s hebben we het NSOBverenigingsmodel geïntroduceerd, zoals hieronder nogmaals weergegeven.
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Kern daarvan is dat een herwaardering van de vereniging twee aspecten
moet omvatten, namelijk de herwaardering van de vereniging als institutionele vorm van tegenmacht, en verenigen als praktijk. Hierbinnen zijn vervolgens een formele en informele dimensie onderscheiden, die elk een belangrijke functie vervullen. Van belang is om de kwadranten van het model in
samenhang te zien: het is niet een kwestie van kiezen wat uitkomt, de onderscheiden kwadranten hebben elkaar nodig, beïnvloeden elkaar, lopen in
elkaar over, en zijn in werkelijkheid lang niet altijd helder te onderscheiden.
Formele invloed

Noodrem

Richtingwijzer

Vereniging
als institutie

Praktijken
van verenigen
Ontluchter

Brandstof

Informele invloed

De functie van noodrem duidt het belang van een ledenvergadering om vanuit een positie van eigenaarschap een bestuur te mandateren, besluiten
goed, dan wel af te keuren. Hoewel het in de praktijk vaak zo zal zijn dat de
noodrem niet wordt gebruikt of gelukkig (nog) niet echt nodig is, is het toch
een onmisbaar element in een maatschappelijke organisatie.
De functie van ontluchter past bij het beeld van de vereniging als institutionele tegenmacht die kan bijdragen aan de kwaliteit van (potentieel) conflict.
Een goed werkende vereniging kan conflict kanaliseren zonder het te bagatelliseren. Verenigen gaat nu eenmaal niet zonder onenigheid, en dit moet
juist een plek krijgen in plaats van onderdrukt. Dit ontluchten kan er voorts
aan bijdragen dat de noodrem niet gebruikt hoeft te worden.
De functie van richtingwijzer duidt op een formeel aspect van verenigen als
praktijk. Dit hebben we vooral gemunt in het kader van medezeggenschap
(op verschillende niveaus). Het is van belang medezeggenschap scherp te
onderscheiden van de vereniging als tegenmacht, omdat ze een heel verschillende werking hebben. Medezeggenschap is vaak alledaagser, en alleen
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al het feit dat er ouders en leraren met elkaar aan tafel zitten in een poging
ergens uit te komen is al een praktijk van verenigen. In het ene geval func
tioneert dit echter veel beter dan in andere gevallen, omdat medezeggenschap soms wordt ervaren als een lege huls: als het erop aankomt hebben ze
maar weinig in te brengen, is alles al voorgekookt of, misschien wel daardoor, het is moeilijk om ouders en leraren er enthousiast voor te krijgen.
Het meest fundamentele aspect van verenigen, of de school nu georganiseerd is als stichting of als vereniging, is samen dingen doen en voor elkaar
krijgen: de functie van brandstof. Men kan formeel en institutioneel alles
mooi regelen, het komt er uiteindelijk op aan samen de school te dragen:
ouders, leraren, leerlingen, schoolleiders en bestuurders. Dit is heel alledaags
en praktisch en kan gevonden worden op het schoolplein of in de app-groepjes (wie spreekt met wie? Wie staan alleen? Wie helpt er mee en wie niet?).
Kijkend naar het NSOB-verenigingsmodel moeten we deze functies in samenhang beschouwen. Om een minder vrolijk voorbeeld te geven van hoe dit
werkt: op het schoolplein ontstaat een idee dat ouders uit willen voeren. Ze
lopen echter tegen een onwillige schoolleider aan. Ze proberen het aan te
kaarten bij medezeggenschap, maar vinden geen gehoor. Het conflict gaat
etteren en de ontevredenheid neemt toe. Als er een verenigingsstructuur is,
kan het conflict terecht komen bij de ledenvergadering of de wandelgangen
daarvan, en mocht het helemaal uit de hand lopen, dan is er altijd nog de
noodrem.
Een man weet pas wat hij mist…
Als een vereniging wordt ontbonden, wordt in wezen de noodrem eraf
gehaald. Dit levert weinig problemen op zolang er weinig aan de hand is en
er niets misgaat. Maar op het moment dat de school uit de bocht dreigt te
vliegen, of daar in ieder geval verschillende meningen over zijn, dan is de
noodrem een welkome (maar ook harde en ingewikkelde) voorziening. In
het kader van risicomanagement is een vereniging daarmee te verkiezen
boven een stichting: het geeft waarborgen van hindermacht en voorkomt
machtsconcentratie, vooral als het eropaan komt. De vereniging is daarmee
verre van perfect, maar dat is het hele idee van samenleven.
Praktische aanbevelingen
In het licht van bovenstaande overwegingen hebben we ook een beperkt aantal praktische aanbevelingen die, naar ons idee, het proberen waard zijn met
als intentie om het goede ervan te behouden.
We hebben een aantal mogelijkheden ontwikkeld die de vereniging een
nieuwe gestalte kunnen geven.
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•
•
•
•
•
•

 raag er zorg voor dat alle ouders automatisch lid worden van de
D
vereniging bij aanmelding van een kind.
Haal alle financiële drempels weg om lid te worden.
Zorg voor stukken in alledaagse taal en informatie die niet slechts
vanuit bestuurlijk oogpunt relevant is.
Richt de vereniging in op afroep, in plaats van, of naast, jaarlijkse
vergaderingen die voelen als verplicht nummer.
Laat ouders plaatsnemen in het toezichthoudend orgaan.
Verwaarloos de vereniging niet, laat het niet doodbloeden, want er komt
een dag dat deze van levensbelang is!

4.2

Tot slot: behoud het goede, maar wat is goed?

Voor het bereiken van geluk
komt een gezond verstand
op de eerste plaats.
En moet je de natuur
niet te kort doen.
Hoogmoed komt voor de val.
Helaas leert men soms pas
op zijn oude dag
dat je je verstand moet gebruiken 72
- Sofokles, Antigone
Context en ambiguïteit
We hebben in dit essay een tamelijk stevig betoog gehouden de vereniging te
bewaren, en zijn ook stevig van leer getrokken tegen de wijze waarop er nu
soms gedacht en gehandeld wordt in scholen. We hebben in de enquêteresultaten en tijdens de interviews ook gezien dat veel afhangt van de context, en
dat niet altijd duidelijk is wat het goede is om te doen. Het zou dwaas zijn
te denken dat er voor het onderwijs een universele oplossing is om maatschappelijke democratie, de vereniging als institutie of verenigen als praktijk, weer op de kaart te krijgen.
Verstandig handelen is iets ongrijpbaars, en is gebonden aan een context –
zo leert ons de tragedie van Antigone. Zo hebben we voorbeelden gezien van
72 Zoals gezongen door het koor (die de volksraad van Thebe vertegenwoordigd) aan het
slot van de Antigone, in de vertaling van Fokkens, Amsterdam 1995. Moraal van het
verhaal: om gelukkig te worden moet je verstandig handelen (maar wat is verstandig
handelen?) en de goden niet tarten (maar wanneer tart je de goden?)
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verenigingen die overgingen naar de stichting, of daar middenin zaten, en
dat juist deze overgang een grote stimulans was om weer opnieuw vorm
te geven aan identiteit, ouderbetrokkenheid en burgerschap, terwijl deze
thema’s binnen de verenigingsvorm nauwelijks werden aangeraakt. De titel
van dit essay luidt: Onderzoek alles, behoud het goede. We hebben hiermee
verschillende lagen proberen aan te raken.
Verus
Allereerst natuurlijk een speelse verwijzing naar de identiteit van Verus,
als koepel voor christelijk en katholiek onderwijs in Nederland. Veel van de
leden van Verus zijn op zoek naar waar hun identiteit in wortelt en hoe ze dit
vorm moeten geven.
Kritiek op teloorgang van de vereniging
Het is bovenal bedoeld als een kritiek op de teloorgang van de vereniging, die
we in dit essay als ‘goed’ hebben beschouwd – of in ieder geval als fenomeen dat
herwaardering verdient. Bestuurlijk is er zoveel reuring geweest de afgelopen
decennia (deels ingegeven door de organisaties zelf, deels door de omgeving en
deels door overheidsbeleid) dat men veel is gaan veranderen en ‘innoveren’,
maar dat in al dat onderzoeken het goede misschien is gesneuveld.
Kritiek op het bestuursdiscours
Tegelijk is opvallend dat al dit onderzoeken en innoveren in de onderwijssector wel verdacht veel op elkaar lijkt. Wordt er wel zo goed onderzocht wat
het goede is, of loopt men achter elkaar aan en praat men elkaar na?
Uitproberen van interventies
We hebben een beperkt aantal praktische handvatten te geven, ook omdat
we het ei van Columbus nog niet hebben gevonden; het valt simpelweg nog
niet echt ergens aan te treffen. Onze oproep zou dan ook zijn: ga aan de slag
met de vereniging als institutie en kijk in welke vorm of hoedanigheid deze
nog bestaansrecht verdient als ontluchter en noodrem voor de instelling.
Wat is het goede?
De diepste laag is dat wij natuurlijk ook niet precies weten wat het goede is.
We denken er sporen van te zien in de vereniging als institutionele vorm en
in verenigen als praktijk, maar het goede laat zich lastig vastpakken. Toch
denken wij dat de vraag naar de kwaliteit van de maatschappelijke democratie in het onderwijs, en in maatschappelijke organisaties in brede zin, een
hele urgente vraag is. We hopen dat het NSOB-verenigingsmodel, zoals in
dit essay naar voren is gebracht, u zal helpen om de school te ijken op dat wat
een oefening in samenleven nu eenmaal altijd is: in alle onvolmaaktheid en
onenigheid proberen er samen iets van te maken.
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