
 1 

CV Cor van Montfort 
 
 
 

Personalia 

 
Naam:   Cor (Cornelis Jacobus) van Montfort 
Telefoon:  0611925035 
Adres:   Parsifalstraat 5 
   2555 WG Den Haag 
Geboren:  1 september 1961 
Website:   www.cvanmontfort.com 
 

 

Huidige functies 
 

VU Amsterdam 

Vanaf 1-12-2018  Senior Onderzoeker Goed bestuur, kwaliteitszorg en lerend vermogen in het  

    onderwijs 

    Onderzoekscentrum LEARN!, Faculteit Bewegings- en gedragswetenschappen 

      

 Onderzoek en advies: 

- ‘Ex ante evaluatie Kinderopvang Caraïbisch Nederland’ i.o.v. Ministeries van 

OCW en SZW (aug. – okt. 2021) 

- ‘Toezicht op organisatienetwerken in de sectoren onderwijs, zorg, sociale 

huisvesting en veiligheid’ (2021 – 2025, NWO/NWA project i.s.m. onder andere 

Tilburg University, vier rijksinspecties en drie organisaties van interne 

toezichthouders, lopend) 

- ‘Duurzame publieke waarde-creatie en innovatie door samenwerkingsverbanden 

in het Middelbaar Beroepsonderwijs’ (i.o.v. NRO, samen met HAN en SEO) 

(lopend) 

- ‘Invulling toezicht en eigenaarsrol ministerie SZW’ (januari – maart 2021, 

afgerond) 

- ‘Verbetering publieke verantwoording in het  Primair Onderwijs en het Voortgezet 

Onderwijs’ (i.s.m. VO-raad en PO-raad, tweede fase lopend).  

 O.a. actienetwerken en actie-onderzoeken met dertig schoolbesturen. Ontwikke-

 ling van ‘verantwoordingsscan’ (2019 – juli 2021, eerste fase afgerond) 

 - ‘Evaluatie van het bestuursgericht toezicht door Onderwijsinspectie’ i.o.v.  

Nationaal Regie-orgaan Onderwijsonderzoek, 2015 – 2020; i.s.m Radboud 

Universiteit (2015 – 2020, afgerond)  

- ‘Publiek-private samenwerking bij de aanleg van de Green Corridor en de Watty 

Vos boulevard op Aruba’, in opdracht van de Arubaanse Rekenkamer (2019, 

afgerond) 

- ‘Evaluatie interne controlfunctie van een Hogeschool’ (2017-2018, afgerond) 

 

Vanaf 1-1-2019  Lid Onderwijsraad 

    - Voorzitter van de commissies ‘educatieve dienstverlening’ (publicatie   

    november 2019), ‘strategische agenda Hoger Onderwijs’ (publicatie januari  

    2020), ‘vervangend onderwijs’ (publicatie januari 2021) en ‘onderwijsbesturen’  

(lopend). 

- Lid van o.a. de commissies ´Inclusief onderwijs´ (afgerond juni 2020), ‘vrijheid 

van onderwijs’ (afgerond oktober 2021) en ‘toezicht’ (lopend).   
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Vanaf 1-7-2018  Research fellow TiREG (Tilburg Institute of Regional Governance tot 1-5- 

    2021) en TiSEM (Tilburg School of Economics and Management,   

    Department of Public Governance, vanaf 2-5-2021)   

- onderzoek naar Toezicht op organisatienetwerken in het domein Sociaal Wonen 

Actie-onderzoek i.s.m. zeven woningcorporaties (2021 – 2022, lopend) 

    - Onderzoek naar publiek-private samenwerking voor leefbare steden. Afronding 

    met boek: ‘Partnerships for livable cities’ (Palgrave, 2020, afgerond) 

 

Como Onderzoek en Advies 

Vanaf 1-2-2019  Trainingen, advies en onderzoek op terrein van goed bestuur, toezicht,  

    verantwoording, bedrijfsvoering en netwerken in het (semi-)publieke domein.  

    Cursussen en trainingen voor o.a. TIAS, Zijlstra-instituut, Marnixacademie en  

    Overdenkwerk. 

 

 

Overige werkervaring 
 

Algemene Rekenkamer (1995 – 2018) 

Functies: onderzoeker, projectleider, programmamanager en sectormanager 

O.a.  

• Sectormanager (integraal leidinggevende) van de afdeling ‘Publiek-private sector’ (PPS) en van de 

gecombineerde afdeling ‘PPS’ en ‘Onderwijs’, 30 personen 

• Programmamanager Publiek Vastgoed: onderzoek naar vastgoedmanagement universiteiten, 

vastgoed mbo en zorgvastgoed  

• Projectleider: o.a. van onderzoeken naar Bekostiging Voortgezet onderwijs (verzoek Staatssecretaris 

van Onderwijs), Outcome-indicatoren Onderwijs (verzoek van de Tweede Kamer), Verbreding publieke 

verantwoording, Publiek Ondernemerschap en Verantwoordingsonderzoek Veiligheid en Justitie 

  

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
Functies: Gastraadslid en staflid 

2012 – 2014   Gastraadslid, adviezen over ‘wonen, zorg en pensioenen’ en ‘checks and  

    balances bij semipublieke instellingen’ 

2003 – 2004   Staflid, webpublicatie ‘Ruimte voor goed bestuur’ 

 

Universiteit van Tilburg (2007 – 2018) 

Functies: bijzonder hoogleraar, associate professor (universitair hoofddocent) en research fellow 

Mei 2015 – juli 2018 Associate professor Tilburg Institute of Governance (TIG)  

Sept. 2009   Visiting fellow Australian National University, Canberra 

Mei 2007 – april 2015   Bijzonder hoogleraar ‘goed bestuur en publiek-private arrangementen’,  

          Tilburgse School voor Politiek en Bestuur  

    O.a.:  

  onderzoek:  

  - opdrachtonderzoek voor Parlementaire onderzoekscommissie    

  Woningcorporaties 

          - meerjarig onderzoek i.s.m. Aedes naar de toekomst van de      

   Woningcorporatiesector 

  onderwijs: 

 -  hoor- en werkcolleges in bachelor en research master, begeleiding   

 masterscripties, begeleiding promotie-onderzoek, trainingen en masterclasses  

 

Opleiding 
 

1995   Promotie, proefschrift ‘Bestuurlijke hervormingen in theoretisch perspectief’  

1990 – 1994  Promotie-onderzoek Universiteit Utrecht 

1979 – 1987  Politicologie, Katholieke Universiteit Nijmegen   

1973 – 1979  Atheneum A, Coriovallum College Heerlen   
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Nevenactiviteiten 
 

2021 – heden Lid raad van toezicht Bazaltgroep 

2008 – heden Trainingen en masterclasses 

   - Filosofische denksessies en leergang ‘Filosofie en Leiderschap’ voor bestuurders 

   en managers in het publieke domein (i.s.m. OverDenkwerk). 

   - Masterclass publiek-private samenwerking (i.s.m. Van Doorne) voor    

     wethoudersopleiding Tilburg University 

   - Masterclasses Goed bestuur, Marnix Academie, Utrecht 

   - Bijdragen aan controllersopleiding, Zijlstra-instituut, VU Amsterdam 

   - Scriptiebegeleiding MPM- en MME-opleiding TIAS, Tilburg 

 

 

Voorgaande nevenfuncties, werkgroepen en adviesraden (selectie) 

 

2015 – 2016  Adviseur VO-raad voor het project ‘Intercollegiale visitatie in het Voortgezet  

   Onderwijs’  

2013 – 2014  Ministerie van OCW: lid klankbordgroep Toezicht 2020 

2010 – 2012   Voorzitter van de evaluatiecommissie HBO-governancecode 

2008 – 2012  Waarnemend lid Inspectieraad namens de Algemene Rekenkamer  

2008 – 2009   Voorzitter van de governancecommissie Kinderopvang 

2006 – 2008  Ministerie van Binnenlandse Zaken:  

    - Lid van de adviesraad van het Governancescan project 

    - Lid van de werkgroep Publieke Verantwoording, medeverantwoordelijk voor het  

    advies ‘Vertrouwen in verantwoording’ 

2001 – 2006  Rekenkamer gemeente Utrecht - Lid/vicevoorzitter  

- o.a. onderzoeken naar jeugd en veiligheid, grondexploitatie, collegeprogramma, 

bedrijfsvoering 

- tweemaal winnaar Goudvink voor beste rekenkamerrapport 

 

Publicaties en externe optredens 
 

- Meer dan honderd artikelen, boekbijdragen, boeken en congrespapers.  

- Tientallen lezingen, workshops, masterclasses en trainingen. 

Voor een overzicht, zie: www.cvanmontfort.com 
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