
Bijlage 1 (bij Stategisch Bestuursbeleids Plan) Uitleg bij beleidsaanpak en 
governancemodel 

1. Deming-cirkel 
 

 

De Deming-cirkel laat zien, dat er in onze stichting vier soorten activiteiten nodig zijn:  

 Plan: Bedenk van tevoren welke activiteiten of plannen ontwikkeld worden, en op welke wijze deze 
plannen moeten worden gemaakt. 

 Do: Voer uit wat er in de Plan-fase bedacht is (zorgvuldig samenwerken). 

 Check: Verifieer geregeld of dat wat er in Plan bedacht is ook daadwerkelijk in Do heeft 
plaatsgevonden. Als dat niet het geval is, onderzoek dan waar dat door komt (bijvoorbeeld: te 
ambitieuze bewerkingstijden, verwaterde doelen, onvoldoende middelen of onvoldoende 
beschikbaarheid van mensen. Samen met de volgende activiteit is deze activiteit het gedeelte van het 
organiseren dat niet in Plan zit (het flexibel zijn). 

 Act: Doe iets met de constateringen uit Check. Het is immers niet zinvol om alleen maar te 
constateren dat iets niet is gegaan zoals gedacht, zonder daarbij na te gaan of dat in de toekomst 
vermeden kan worden. Dat betekent dat er wijzigingen in Plan (ofwel in het organiseren) aangebracht 
moeten worden.  

Niet voor niets is de Deming-cirkel een cirkel: na de besluitvorming van Act, zal er opnieuw ge-Plan-d moeten 
worden (lees: aanpassingen bedacht worden), waarna dit wordt uitgevoerd, de haalbaarheid gecheckt, en 
acties daarop ondernomen. Enzovoort, enzovoort. Om die dynamiek zichtbaar te maken, kan de Deming-cirkel 
tegen een heuvel worden gezet, zodat de kwaliteitsverbetering beter in beeld kan worden gebracht. Door het 
herhalen van de acties uit de Deming-cirkel wordt een hoger kwaliteitsniveau bereikt. Op de afbeelding 
hieronder is ook een wig afgebeeld. Deze wig symboliseert de standaardisering en de kwaliteitsbewaking; zij 
zorgen ervoor dat de kwaliteit geborgd wordt en niet terug zakt. De Deming-cirkel kan op verschillende 
manieren worden gebruikt: men kan bijvoorbeeld ook bij de fase “check” beginnen, om de wens van de “klant” 
als startpunt te nemen.  

 

 
 
 



2. Governancemodel 
Governance is een vorm van besturen gebaseerd op policy governance. Deze vorm ontstond halverwege de 
jaren ‘90. Kern van Governance is dat het mis gaat als mensen zich niet houden aan hun eigen 
verantwoordelijkheden en de verantwoordelijkheden van anderen over gaan nemen. Er is sprake van een 
scherpe scheiding tussen degene die de doelen stelt en tussen de mensen die de doelen realiseren. De 
uitvoerende mensen krijgen middelen en de opdracht om de doelen concreet gestalte te geven. Deze vorm van 
besturen wordt binnen onze stichting toegepast. Educational Governance echter heeft ook te maken met 
verantwoording delen, verantwoording afleggen en transparantie binnen en tussen de diverse geledingen. 
Deze elementen zijn vast gelegd in de Code Goed bestuur, die is ontwikkeld door de gezamenlijke 
onderwijspartners, waaronder onze koepelorganisatie Verus. 

 

13.1 Professionele cultuur 

Bij een professionele cultuur gaat het om: ‘hoe spreek je elkaar aan, hoe ziet het leiderschap eruit?’   
In combinatie met Educational Governance kozen wij voor een professionele cultuur. In een professionele 
cultuur moet er balans zijn tussen sturen en zelforganisatie. De koers van de organisatie (school) moet duidelijk 
zijn. De manager moet erkennen te werken met professionals. Er moet ruimte zijn waarbinnen de professional 
kan werken.  
Binnen deze professionele cultuur is sprake van gescheiden verantwoordelijkheden van alle betrokkenen: 
 

 Policy Down = sturen, dit gaan we doen, deze doelen gaan we realiseren 

 Actions Up = manier waarop professionals hun doelen gaan realiseren.  
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De Bestuurder: 
Doet uitspraken over doelen  
Doet uitspraken over beperkingen voor uitvoering 
Doet uitspraken over inrichting eigen werkzaamheden 
Geeft de manier aan waarop leiding en management met elkaar verbonden zijn 
Wat de bestuurder doet, moet transparant zijn.  

 

Sturen door de school- clusterleiding:   
Doelen stellen  
Kaders stellen 
Controle 
Evaluatie 
Confronteren 
Communicatie 
Samenwerking 

Zelforganisatie door de school- clusterleiding: 
Faciliteren 
Ontwikkelen competenties 
Stimuleren  
Coachen 
Autonomie geven 
Vertrouwen geven 
Communicatie 
Samenwerking 

 
Leiderschapsstijl en de mate van communicatie zijn hierin zeer belangrijk, waarbij de acceptatie en het 
vertrouwen in de communicatie van belang zijn.  
 

13.2 Beleidsontwikkeling 

Wanneer er beleid ontwikkeld wordt is het van belang de samenhang goed in het oog te houden. Hiervoor 
gebruiken we het ESH-model. Het ESH model laat zien dat er verbanden zijn. Bij de wijziging van één van de 
onderdelen heeft dat invloed op de andere onderdelen. Op deze manier worden de consequenties van 
wijzigingen gemonitord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


