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Intern toezichtkader 2019 

Er ligt een aangepast voorstel voor het intern toezichtkader op tafel. Het bestuur gaat 

hiermee akkoord, en vraagt aanvullend om een analyse op de uitstroom van personeel en de 

redenen waarom medewerkers BOOR verlaten. Rond de zomer wordt het toezichtkader 

geëvalueerd. 

Lerarentekort en strategische personeelsplanning 

Het bestuur bespreekt een notitie over de acties die worden ondernomen om het 

lerarentekort op te vangen. Er wordt onder andere veel ingezet op zij-instroom. Het ‘anders 

organiseren’ wordt binnen de organisatie én in het veld steeds bespreekbaarder. Het 

algemeen bestuur spreekt haar waardering uit voor het werk dat wordt verzet en geeft enkele 

overwegingen mee. Onder andere om na te gaan welke subsidies er beschikbaar zijn bij de 

gemeente, welke plannen de gemeente heeft voor de huisvesting van docenten, en om te 

onderzoeken of prestatiebeloning tot de mogelijkheden behoort. BOOR zal analyseren welke 

acties het meest effect hebben, zodat tijd en inspanning efficiënt kunnen worden ingezet. 

Verzuimcijfers 

Uit de voorliggende notitie blijkt, dat het ziekteverzuim binnen BOOR steeds dichter bij het 

streefpercentage van 6% komt. Het algemeen bestuur spreekt hiervoor haar waardering uit. 

Rotterdams onderwijsbeleid 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de notitie over het Rotterdams Onderwijsbeleid en 

de subsidieregeling. Er zal een herverdeling van de overheadkosten gaan plaatsvinden, 

omdat overheadkosten niet langer uit subsidiemiddelen mogen worden bekostigd.  

Overige stukken 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het treasury jaarplan, de aangepaste statuten en 

het toezichtkader van de gemeente. 

 

Rondvraag en sluiting 



Bij de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor eenzaamheid onder jongeren, en voor de 

klimaatstakingen onder kinderen en jongeren.  


