
Verslag resultaten evaluatie functioneren bestuur 2021 
Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 juni 2022 

 

 

1. Inleiding 

Dit document bevat een samenvatting van de resultaten van de bestuursevaluatie over 2021. Alle 

bestuursleden hebben hiertoe een vragenlijst ingevuld in december 2021 en januari 2022. Ook de 

twee directieleden hebben een deel van de vragenlijst (relevant voor de directie) ingevuld. Deze 

resultaten zijn besproken in de vergadering van 12 maart 2022 en in de extra vergadering op 30 

juni 2022. 

2. Informatieverschaffing en communicatie  

De informatieverschaffing wordt als voldoende en adequaat beoordeeld. In de informatieverschaffing 

kan er meer aandacht uitgaan naar tactische en strategische vraagstukken. Explicieter mag nog 

worden aangegeven wat de directie vraagt van het bestuur (specifieke vragen, dilemma’s of risico’s). 

Dit heeft wellicht ook te maken met de agendavoering van de vergaderingen: veel operationele 

zaken, weinig tactisch-strategische vraagstukken. 

3. Rol- en taakverdeling tussen directie, uitvoerend bestuur en toezichthoudend 

bestuur 

De rol- en taakverdeling (inclusief rolvastheid) tussen directie, uitvoerend bestuur en 

toezichthoudend bestuur blijft een aandachtspunt. Het bestuur acteert nu vaak als één bestuur met 

eenzelfde rol. Het bestuursmodel behoeft herijking en dat is expliciet aan de orde geweest tijdens 

een extra vergadering op 12 maart 2022 en op 30 juni 2022.  

4. Kennis, ervaring, samenstelling en sfeer bestuur 

De inhoudelijke expertisegebieden zijn voldoende ontwikkeld. Niet iedereen heeft evenveel kennis 

van de onderwijssector en/of de school. Het zou goed zijn om bv “Kijkje in de keuken” weer op te 

starten, nu de situatie rondom Corona verbeterd is. 

Rooster van aftreden behoeft aandacht: van veel bestuursleden loopt tegelijk de termijn af.  

5. Vergaderingen (proces) 

De voorbespreking van het bestuur zonder directie is regelmatig te krap. Ook ontbreekt vaak 

structuur in de voorbespreking. Er wordt besloten een langere voorbespreking in te plannen, met 

een aparte agenda. Bestuursleden dienen dan uiterlijk een week voor de vergadering hun punten 

naar de voorzitter en de secretaris te sturen, zodat zij hier een agenda voor kunnen opstellen en de 

tijd goed kunnen verdelen.  

6. Aanbevelingen aan bestuursleden belast met Financiën 

Aandachtspunt voor de komende periode is een goede overdracht van de penningmeester.  

7. Aanbevelingen en vragen HR-zaken 

Er wordt afgesproken dat de bestuursleden die verantwoordelijk zijn voor de gesprekkencyclus met 

de directie, terugkoppeling geven over dit gesprek aan de andere bestuursleden.  

8. Overige aandachtspunten 

Het contact met de MR, zowel formeel als informeel, kan beter. Dit contact is belangrijk voor het 

bestuur, voor de MR, voor de directie en ook voor de Inspectie is dit een belangrijk punt. Er is 

behoefte aan een terugkoppeling van deze contacten aan het gehele bestuur.  
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