
 

Kernpunten vergadering 16 februari 2022: 

Aanwezig 

Algemeen bestuur 

Mariëtte Hamer (voorzitter), Mohamed Acharki, Hamit Karakus, Leen Paape, Focco 

Vijselaar 

 

College van bestuur 

Huub van Blijswijk (voorzitter), Renata Voss  

 

Rob van Butselaar (concern-controller) 

Rozemarijn van der Lee (bestuurssecretaris) 

Rianne van Dijk (beleids- en bestuuradviseur) 

 

Afwezig 

Algemeen bestuur 

Jessica van Wingerden 

 

College van bestuur 

Bob de Baedts 

 

 

Kennismaking Tanja Koekebakker (programmadirecteur transitie bedrijfsvoering) 

en Hugo Hopstaken (hoofd Onderwijskwaliteit) 

Het algemeen bestuur maakt kennis met de programmadirecteur transitie 

bedrijfsvoering, Tanja Koekebakker, en met het nieuwe hoofd Onderwijskwaliteit, Hugo 

Hopstaken. Beiden stellen zich voor aan de hand van hun cv. 

 

Mededelingen 

College van bestuur 

Corona 

De update over corona is inmiddels verouderd, gisteravond was er weer een 

persconferentie. Door de nieuwe versoepelingen mogen vanaf eind van de week weer 

externen de school in, zoals ouders. Dat is een belangrijke mijlpaal. Vanaf eind 

volgende week vervallen ook de mondkapjes en de anderhalve meter. Tot nog toe is 
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de bereidheid om zelftesten te doen gelukkig nog groot, wat goed is, want personeel 

valt nog regelmatig uit met klachten omdat de besmettingscijfers nog altijd hoog liggen.  

 

Gisteren heeft het college van bestuur een filmpje opgenomen voor alle schoolteams 

waarin zij een voucher uitreiken. Dit is bedoeld als iets extra’s voor het personeel, 

waarvan ook dit schooljaar weer veel is gevraagd. De voucher is een tegoedbon om 

iets te gaan doen in de Rotterdamse horeca of cultuursector, waarmee deze sectoren 

ook weer een steuntje in de rug krijgen.  

 

Coalitieakkoord en advies Platform Perspectief 

VVD, D66, CDA en CU hebben op 15 december het coalitieakkoord Omzien naar 

elkaar, vooruitkijken naar de toekomst gepresenteerd. Dit akkoord vormt de basis voor 

de komende regeerperiode. De plannen uit het coalitieakkoord zijn nog op hoofdlijnen. 

In de onderwijscommissie is besproken dat Paul van Meenen wordt uitgenodigd voor 

een werkbezoek. Ook Dennis Wiersma wordt uitgenodigd. Deze werkbezoeken bieden 

kansen om het dilemma’s in te brengen en andere zaken zoals het belang van brede 

basisvaardigheden en kansengelijkheid te onderstrepen. Daarnaast kan aandacht 

worden gevraagd voor onderwerpen die volgens het bestuur nu onvoldoende aandacht 

krijgen in het akkoord zoals het lerarentekort en ventilatie/verduurzaming. 

 

Ventilatie 

Het college van bestuur vertelt dat de nieuwe minister van Onderwijs weer extra 

middelen beschikbaar gaat stellen, echter daar kunnen we niet structureel het klimaat 

in de klassen mee verbeteren. Er wordt door de overheid gewerkt aan een 

langetermijnstrategie met betrekking tot corona, het college van bestuur vindt dat 

ventilatie daarbij hoort als randvoorwaarde. Het algemeen bestuur is van mening dat 

ook de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft en adviseert met het onderwerp 

ventilatie aanhangig te maken bij de lokale politiek.  

 

Treasury statuut 

Sinds de laatste herziening van het treasurystatuut (2016) zijn er verschillende 

wijzigingen doorgevoerd op het gebied van treasury binnen stichting BOOR die nog 

niet verankerd waren. Voor ligt daarom een voorstel tot het wijzigen van het treasury 

statuut. Het algemeen bestuur gaat akkoord met de wijzigingen en stelt het treasury 

statuut aldus vast. 

 

Treasury jaarplan 

Overeenkomstig artikel 4.1 van het treasurystatuut is het treasury jaarplan 2022 

opgesteld. Het treasury jaarplan is onderdeel van de begrotingsstukken. Het algemeen 

bestuur kan zich vinden in het treasury jaarplan en stelt het treasury jaarplan conform 

vast.  
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Invulling Koers Sta Open 2022-2026 belofte 2: Ieder talent telt (met o.a. Passend 

Onderwijs en Jonge Kind) 

Met de onderwijscommissie is afgesproken om in 2022 iedere bijeenkomst stil te staan 

bij één van de beloften uit de koers. De vergadering op 21 januari stond in het teken 

van Ieder talent telt. Hiervoor is voorliggende overkoepelende notitie opgesteld, die 

aansluit bij de onderwerpen die al op de termijnagenda stonden (NPO update, 

Passend Onderwijs, het project het Jonge Kind). Het college van bestuur licht toe dat 

kansengelijkheid gaat over een ongelijke behandeling van leerlingen, het leveren van 

maatwerk. Per kind bekijken wat nodig is en dat vervolgens aanbieden. Het huidige 

onderwijssysteem in Nederland is hier niet op ingericht. De stukken die op de agenda 

staan zijn voorbeelden hoe we er binnen onze mogelijkheden toch aan werken om het 

anders te doen. Samen met de voorschoolse educatie zijn we bezig om te zorgen voor 

doorlopende leerlijnen en een zo goed mogelijke start in het onderwijs voor het jonge 

kind. Middels Passend Onderwijs willen we kinderen helpen op een bij hen passende 

manier deel te nemen aan het onderwijs, ook als dat iets extra’s vraagt. Via het NPO 

werken we eraan achterstanden in te lopen die door de lockdowns zijn veroorzaakt.  

 

Over deze stukken lag de gespreksnotitie met daarin de dilemma’s en blik op de 

toekomst. Naar aanleiding daarvan is het gesprek in de onderwijscommissie gegaan 

over adequate ondersteuning van scholen om maatwerk te leveren. Het tekort aan 

onderwijs- en zorgpersoneel eist immers ook zijn tol. Op basis van de input in dit 

gesprek ontwikkelen we een systemische aanpak die scholen gaat ondersteunen.  

 

Het gesprek tijdens de vergadering van het algemeen bestuur gaat in op het interne 

draagvlak voor deze opgave, hoe de scholen hierbij worden ondersteund, 

mogelijkheden voor vo-leerlingen om te stapelen en het idee van een zesjarige havo.  

 

Update NPO 

In november/december 2021 zijn de scholen in de drie sectoren bevraagd over de inzet 

van de NPO-middelen. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen hoe de 

NPO-middelen op de scholen worden ingezet. De onderzoeken per sector zijn gedaan 

aan de hand van de menukaart NPO. Scholen investeren naast het cognitieve veel in 

het sociaal-emotionele aspect, voor tenminste een derde van de middelen. 

 

De activiteiten uit de menukaart, gericht op kleinschalige begeleiding waarbij inoefenen 

en trainen centraal staan, zouden we op onze scholen standaard willen kunnen 

inzetten om achterstanden terug te dringen. Er zijn gelukkig voorzichtige geluiden dat 

de NPO-gelden toch over een langere termijn kunnen worden ingezet. Ook zitten er in 

het coalitieakkoord extra investeringen met betrekking tot het inlopen van 

achterstanden.  
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Rondvraag en sluiting 

Mariëtte memoreert dat dit de laatste AB-vergadering is van Huub en bedankt hem 

namens het algemeen bestuur voor zijn inzet. Er komt nog een officieel 

afscheidsmoment.  

 


