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In deze publicatie gaat Martijn Nolen in op de positie van de bestuurder in het onderwijs. Hij 
bespreekt de voor bestuurders relevante onderwijsrechtelijke kernbegrippen, het publiekrechtelijk 
toezicht, het privaatrecht als toetsingskader, het thema samenwerking in het onderwijs en de 
benoeming, de beloning en het ontslag van individuele bestuurders. Op basis hiervan analyseert hij  
de juridische positie van de bestuurder en de verplichtingen van onderwijsorganisaties. Het onderzoek 
laat zien hoe de afgelopen dertig jaar de verantwoordingsrisico’s van onderwijsorganisaties zijn 
toegenomen en de positie van bestuurders in alle onderwijssectoren kwetsbaarder is geworden.  
Dit proces is deels versterkt door de introductie van steeds nieuwe zorgplichten en de toenemende 
intensiteit van het externe toezicht.

Martijn Nolen concludeert dat het juridisch normenkader in alle onderwijssectoren niet langer 
inzichtelijk is voor onderwijsorganisaties, hun bestuurders en derden. Honderd jaar na de 
totstandkoming van artikel 23 Grondwet is hierdoor de autonomie van openbare en bijzondere 
onderwijsorganisaties en hun bestuurders sterk begrensd. De auteur geeft aan dat het legitiem is  
dat bestuurders een beroep doen op de rechtspersonenrechtelijke bestuursautonomie en dat ze 
namens hun onderwijsorganisaties wijzen op de waarde van onderwijsrechtelijke autonomie.

NILG

De reeks Markt, Overheid & Recht bevat publicaties op het brede terrein van rechtsverhoudingen 
tussen markt en overheid. Zij maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for 
Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband van universiteiten en andere onderzoeksinstellingen dat 
zich tot doel stelt onderzoek op het terrein van Law and Governance te bevorderen. Centraal staat 
de balans tussen publieke en private belangen in het recht en de wijze waarop de regulering van 
die belangen door de publieke en private sector plaatsvindt.

Martijn Nolen (1977) is sinds 2004 werkzaam bij Van Doorne N.V. Advocaten Notarissen Fiscalisten 
en adviseert (onderwijs)organisaties (van kinderopvang tot universiteiten), brancheorganisaties  
en overheden. Hij is sinds 2016 tevens universitair docent bij het Molengraaff Instituut voor 
Privaatrecht van de Universiteit Utrecht.


