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Respons

Totale respons 19 

Lid directeurenoverleg 7 van 14

Lid MRp 2 van 3

Lid Ondersteuningsplanraad (OPR) 4 van 12

Lid toezichthoudend bestuur 4 van 7

Directeur 1 van 1

Overig 1



Helderheid taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden



Over het eigen gremium



Bijzonderheden ‘eigen gremium’

• De OPR is minder tevreden over de inhoud van zijn agenda dan de 
andere geledingen

• Opmerkingen:
• Kunnen we in onafhankelijkheid besturen met de personen die ook aan de 

instituten zijn verbonden?

• De rol die we hebben is helder, de uitdaging zit in het in je rol blijven

• Bij het directeurenoverleg ligt belangenverstrengeling het meest op de loer

• De OPR zou nog meer als volwaardige partner in beleidsvorming kunnen 
worden meegenomen, niet als extra raad van toezicht, maar als klankbord/ 
sparringspartner

• Vanuit MRp wordt heldere communicatie en grote openheid ervaren



Sturing en samenhang



Bijzonderheden Sturing en samenhang

• Directeur is minder tevreden over verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden tussen bureau en scholen: score 2 ten 
opzichte van ca 3,5 bij de anderen

• Aansluiting beleid papier-praktijk: directeur score 2, TZB 2,75, lager 
dan andere geledingen

• Opmerkingen
• Nog niet altijd meetbare indicatoren; scherper formuleren doelstellingen

• Prioritering in toewijzing zou meer op decentraal niveau moeten gebeuren

• Meer inzet nodig op ontwikkelen integrale visie; eigenaarschap docenten

• Spanning tussen ambitie en realisatie: scholen lukt het niet altijd 
gezamenlijke ambities te realiseren



Cultuur en gedrag (1)



Cultuur en gedrag (2)



Bijzonderheden Cultuur en gedrag

• Meningen zijn sterk verdeeld over bespreekbaar maken van 
spanningen

• Directeurenoverleg heeft lage score bij ‘aanspreken op gedrag’

• Directeurenoverleg meer tevreden over inbreng eigen organisatie 
dan TZB (4,29 tov TZB 3)

• Professionalisering: directeur 5, TZB 3, directeurenoverleg 3,7

• Opmerkingen:
• Ben als directeur effectiever geworden sinds ik het mandaat van directeur-

bestuurder heb; wel afhankelijk van andere betrokkenen

• Maatschappelijke opgave: thuisnabij passend onderwijs in een zo regulier 
mogelijke setting is nog geen praktijk



Discussiepunten

• Behoefte aan meer inhoudelijk gesprek: wat zijn onze gezamenlijke 
ambities, welke concrete(re) doelstellingen koppelen we daar aan?

• Welke kant moet het op? Juist meer gezamenlijk of juist meer 
individueel?
• ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ of juist meer specialiseren? 
• En wat betekent dat voor financiën?

• Hoe willen we hier komen? Hoe kunnen we zo goed mogelijk de 
mogelijke consequenties al van te voren bespreken?
• Wie zit op welk moment daarvoor aan tafel?
• Hoe kunnen we de onderstroom naar boven brengen?
• En wat doe je als daar geen consensus bereikt kan worden?


