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Kernpunten vergadering 28 oktober 2019: 

Aanwezig 

Algemeen bestuur 

Paul Zevenbergen (waarnemend voorzitter) Mohamed Acharki, Marianne van den Anker, 

Miriam Scha, Focco Vijselaar 

 

College van bestuur 

Huub van Blijswijk, Anne de Visch Eybergen, Renata Voss 

 

Rob van Butselaar (concern-controller) 

Rianne van Dijk (waarnemend bestuurssecretaris) 

 

Te gast 

Jozefien Bos 

 

Afwezig 

Algemeen bestuur 

Philip Geelkerken (voorzitter) 

 

 

Mededelingen 

College van bestuur 

Er ligt een schriftelijke mededeling over BOORconnect voor ter kennisname. Het college van 

bestuur vult aan dat er zich inmiddels dertig collega’s uit de scholen hebben gemeld om in 

werkgroepjes tijdens een aantal sessies aan verschillende onderwerpen te werken. 

Desgevraagd antwoord het college van bestuur dat de ambassadeurs de sessies van de 

werkgroepen in hun taakuren mogen opnemen. Als er meer budget nodig is om dit op termijn 

vast te houden, wordt dit in de begroting opgenomen.   

Respondenten hebben aangegeven dat ze niet altijd goed op de hoogte zijn van de 

doorgroeimogelijkheden. Geconstateerd wordt dat het goed zou zijn als dit op het nieuwe 

intranet goed vindbaar is.   

 

Tweede voortgangsrapportage 2019 

Bij de tweede voortgangsrapportage en het jaarplan wordt een aanbiedingsbrief geschreven, 

die zelfstandig leesbaar zal zijn. Deze brief wordt de komende dagen afgestemd met Paul. In 

de aanbiedingsbrief wordt ingegaan op de grote gemene deler in de tweede 

voortgangsrapportage en het jaarplan: het lerarentekort en de financiële consequenties 

daarvan. 
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De tweede voortgangsrapportage is zowel besproken in de onderwijscommissie als in de 

auditcommissie. De bespreking in het algemeen bestuur leidt nog tot de verwerking van een 

viertal wijzigingen.  

 

Het algemeen bestuur stelt hiermee de tweede voortgangsrapportage 2019 vast. 

 

Het college van bestuur geeft verder aan dat er momenteel 15 miljoen naar externe inhuur 

gaat. Dit is een samenstel van veel verschillende subsidies. We zijn bezig deze cijfers 

inzichtelijk te maken en hieruit te filteren hoeveel er precies op het stuk externe inhuur van 

docenten zit als gevolg van het lerarentekort. Het college van bestuur zal dit overzicht 

meenemen naar de auditcommissie.  

 

Er is door het college van bestuur op regionaal en landelijk niveau aandacht gevraagd voor de 

nijpende situatie. 

 

Jaarplan 2020: uitvoeringsagenda 2020 en begroting 2020-2024 

Het jaarplan 2020 is besproken in de onderwijscommissie en de auditcommissie. Het 

algemeen bestuur complimenteert ook hier de wijze waarop de opmerkingen uit beide 

commissies zijn verwerkt. 

 

De bespreking in het algemeen bestuur leidt nog tot een aantal wijzigingen, waarmee het 

jaarplan 2020 wordt vastgesteld. 

 

Voor de volgende vergadering van de onderwijscommissie staat Passend Onderwijs op de 

agenda. Ter voorbereiding daarop wordt de hypothese getoetst dat de 

samenwerkingsverbanden onvoldoende middelen ter beschikking stellen.  

 

Technisch gezien is het weerstandsvermogen ‘geld op de plank’. Mensen buiten het onderwijs 

vragen waar het voor bedoeld is en hoeveel geld er nu eigenlijk nodig is om tegenvallers op te 

vangen. Het algemeen bestuur en het college van bestuur wilden het weerstandsvermogen 

enige tijd geleden gaan herijken, maar op dat moment werd de onderhoudsvoorziening een te 

onzekere factor. Zodoende houden we voorlopig vast aan het beleid wat we hadden en 

wachten we de uitspraak van OCW af. We hebben bij OCW aangegeven dat een hogere 

onderhoudsvoorziening meer ‘geld op de plank’ betekent en dat kan toch niet de bedoeling 

zijn.  

 

De discussie over geld op de plank betreft schoolbesturen die veel te veel geld op de plank 

hebben liggen. BOOR valt daar niet onder. Er wordt nu gewerkt aan een benchmark voor de 

sector po, en daar bevindt BOOR zich ergens onderaan. Eenzelfde positie neemt BOOR in 

voor het vo.  

 

Vervolgnotitie identiteit 
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 (Een deel van) de stukken over identiteit zullen na de vergadering worden gedeeld met de 

subcommissie BOOR en hun weg vinden in de organisatie. Het algemeen bestuur is zeer te 

spreken over de nieuwe versie van de praatplaat, die is beter gepositioneerd in het hart van de 

samenleving. Er spreekt nu ook uit dat eigen handelingen consequenties hebben voor een 

ander en dat zorg voor het eigen lichaam belangrijk is.  

 

Dit stukken beschrijven helder de visie  en de grondslagen. Het heeft inmiddels vele gremia 

doorlopen. De documenten worden nu in de praktijk in gebruik genomen, na een aantal laatste 

kleine aanpassingen in de praatplaat. Het invlechten van de verschillen tussen sociale milieus 

is daarbij een waardevolle aanvulling. De plaat zal in de managementgroep aan de orde 

komen. Daarna bespreken de leden daarvan het document met hun de directeuren, die een 

doorvertaling zullen maken naar het team zodat het zijn weg vindt naar docenten en door hen 

zal worden gebruikt.  

 

Over een jaar wordt een moment gepland voor een evaluatie of dit inderdaad heeft geleid tot 

het goede gesprek.   

 

De pilot inzake de lessen levensbeschouwingen op drie basisscholen met hvo loopt. We 

bereiden een plan b voor: óf we gaan de lessen zelf organiseren, óf we zorgen dat onze 

leerkrachten geëquipeerd zijn de lessen  zelf te verzorgen.  

 

Staat van het Onderwijs 

Het algemeen bestuur complimenteert de wijze waarop de Staat van het Onderwijs is verwerkt 

in het jaarplan 2020.  

 

Rondvraag en sluiting 

Zoals per e-mail al is aangegeven gaat de staking op 6 november door. We verwachten dat 

veel personeelsleden zullen gaan staken.  

Op 15 november is er een schoolbezoek gepland bij Wolfert Lansing. Miriam en Marianne 

zullen namens de onderwijscommissie van het algemeen bestuur de school bezoeken samen 

met Anne. 

 


