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Verslag van de 9e Algemene Ledenvergadering – 21 juni 2021 
 

1. Opening door de heer T.A. Stoop, voorzitter RvT  

De heer Stoop opent de vergadering. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Ter opening leest de heer Stoop 

Mattheus 25: 14-30: De gelijkenis van de talenten. Naar aanleiding van deze gelijkenis spreekt hij een 

openingswoord over talenten. ‘Elk kind zijn talent, elk kind zijn onderwijs’ is de slogan van Berséba. Talenten zijn 

niet bedoeld om zo veel mogelijk eer of aanzien te verkrijgen, maar om in te zetten in Gods Koninkrijk. Eens 

moeten we verantwoording afleggen over onze gaven en talenten. We zijn niet voor onszelf op aarde, maar voor 

God. Hij wil dat we ons leven besteden in Zijn Liefdedienst.  

De heer Stoop gaat voor in gebed en verklaart de vergadering voor geopend.  

Vervolgens deelt hij mee dat de heren Boonzaaijer en Vogelaar vanavond verhinderd zijn de vergadering bij te 

wonen.  

 

2. Vaststelling agenda  

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Verslag ALV d.d. 26 oktober 2020 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen vragen n.a.v. het verslag.  

 

4. Bestuursverslag en jaarrekening Berséba 2020  

Conform artikel 15 lid 1 sub a van de statuten wordt het bestuursverslag inclusief de jaarrekening over 2020 

aangeboden aan de leden van de Vereniging. Er zijn vooraf enkele vragen gesteld, waarvan de heer Stoop er 

twee voor zijn rekening neemt:  

 

Vragen van de heer B.W. de Leeuw, coöperatie ZWN: 

- Gaat de RvT ook mee met de nieuwe code goed bestuur waarin 2 termijnen van 4 jaar maximaal toegestaan 

zijn? (De heer J. Voorthuyzen, SO Randstad heeft deze vraag ook gesteld.) 

Ja, de RvT gaat mee met deze nieuwe richtlijn. Bij het opstellen van de statuten in 2012-2013 gold deze regel 

nog niet. Toen is een zittingstermijn van maximaal 12 jaar (3 x 4 jaar) afgesproken. N.a.v. de nieuwe code goed 

bestuur is binnen de RvT afgesproken om bij de benoeming van nieuwe toezichthouders uit te gaan van 

maximaal 2 termijnen van 4 jaar. Dit is vanaf 2022 aan de orde. Vanaf dat jaar ontstaan er volgens het rooster 

van aftreden jaarlijks 2 vacatures in de RvT.  

- In de tekst staat dat er een functionele scheiding tussen bestuur en toezicht is. Moet dat bij een RvT – RvB model 

geen formele scheiding tussen bestuur en toezicht zijn? Functioneel hoort m.i. bij het one-tier of two-tier model 

of mandatering / delegatie modellen. 

Deze zinsnede staat al jaren in het verslag en er is niet eerder een opmerking over gemaakt. Voor de zekerheid 

heeft de heer Stoop dit vandaag nagekeken in de wet en de code goed bestuur. Hij citeert enkele passages. 

Geconcludeerd wordt dat de formulering ‘functionele scheiding’ correct is. 

 

Vervolgens geeft de bestuurder, de heer C. Nieuwenhuyzen, een toelichting op de jaarrekening en schetst hij 

enkele trends en actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Tevens beantwoorden hij en beleidsmedewerker de 

heer J. de Waard de vragen die vooraf per mail gesteld zijn.  

 

Vraag van de heer B.W. de Leeuw, coöperatie ZWN: 

- Op bladzijde 22 staat dat de risicoanalyse is geëvalueerd, wat leidde tot een lager risicoprofiel. Vervolgens is 

besloten om toch te blijven bij € 500k reserve. Waarom? Dat lijkt niet logisch. 
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Dit is een besluit van de Raad van Toezicht, mede ingegeven door het feit dat er geen verzekering voor 

bestuurlijke aansprakelijkheid is afgesloten. Op deze manier wordt er dus een extra zekerheid ingebouwd. 

 

Vragen van de heer Y. Paans, directeur-bestuurder van de scholen in de Hoeksche Waard (VCOHW) 

- Klopt het dat de financiële resultaten van de verschillende regio’s relatief grote verschillen laten zien? Zou u die 

verschillen wat kunnen duiden? 

Deze verschillen worden veroorzaakt door  

o verschillen tussen de regio’s m.b.t. verwijzingen naar SBO en SO.  

o het niet kunnen realiseren van beleidsvoornemens in sommige regio’s. COVID19 heeft de regio’s hierbij 

parten gespeeld. Sommige beleidsvoornemens kunnen prima digitaal uitgevoerd worden. Voor andere 

moet er sprake zijn van fysieke ontmoeting. Dat was in het achterliggende jaar nauwelijks mogelijk, 

waardoor er overschotten ontstaan zijn.  

- Het aantal arrangementen gedrag daalt. Is daar een verklaring voor? Tegelijk blijven de kosten gelijk. Graag 

een toelichting op dat fenomeen. 

Het aantal arrangementen gedrag is inderdaad afgenomen. Toch is het nog te vroeg om te spreken van een 

dalende trend. De teruggang van het aantal wordt vooral veroorzaakt door een daling in één van de regio’s van 

Berséba. Dat de totale kosten op ongeveer eenzelfde niveau blijven, wordt veroorzaakt door het feit dat  de 

complexiteit van de gedragsproblemen toeneemt. Per arrangement wordt er meer inzet gepleegd, waarvoor 

meer middelen nodig zijn.  

Er wordt momenteel op onze scholen veel geïnvesteerd in professionalisering op het gebied van gedrag. 

Daarvan is nu nog geen resultaat te zien in bijv. een afname van het aantal verwijzingen. Daar gaat meestal een 

aantal jaren overheen. Daarnaast zien we in alle geledingen van het onderwijs een groeiende complexiteit van 

problemen. Die realiteit moeten we in het oog houden.  

- Heb ik het goed gezien dat grensverkeer richting SO elk jaar hoger is? Of is deze grafiek cumulatief? 

De grafiek is inderdaad cumulatief. Bij de start van passend onderwijs zijn we op nul begonnen. Elk jaar komen 

er leerlingen bij, waardoor er sprake van een stijgende lijn. De leerlingen worden meegeteld zolang ze in het 

SO zitten.  

De heer Paans stelt voor om in de volgende jaarrekening een toelichting te geven bij de grafiek, zodat duidelijk 

is dat deze cumulatief is.  

Het meeste instromende grensverkeer (zowel SBO als SO) speelt in de regio Randstad. De speciale scholen van 

Berséba hebben veel werk verzet om te zorgen voor een dekkend netwerk voor alle leerlingen van onze 

achterban. Er zijn mooie ontwikkelingen die een dik compliment verdienen. Het gevolg is wel dat deze scholen 

een aanzuigende werking hebben voor leerlingen van buiten Berséba. Dit zorgt voor veel grensverkeer, vooral 

in de regio Randstad.  

In andere regio’s is er juist meer sprake van uitstromend grensverkeer. De oorzaak hiervan ligt meestal in de 

grote reisafstanden naar het S(B)O en in de keuze van ouders.  

- Als er terug wordt gekeken op 2020: wat zijn dan de beleidsonderdelen die het meest tot tevredenheid strekken? 

De beleidsonderdelen die het meest tot tevredenheid stemmen zijn:  

o de mooie ontwikkelingen rondom Hoogbegaafdheid 

o het proces dat gelopen is rondom het formuleren van kernwaarden: samen – bevlogen – barmhartig. 

o het op de kaart zetten van meer inclusief onderwijs. We schreven het al in ons huidige 

ondersteuningsplan. Inmiddels heeft dit thema in heel Nederland de aandacht.  

o de input die Berséba geeft aan belangenorganisaties en de politiek rondom de evaluatie passend 

onderwijs. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. de besturenorganisaties VGS en VBSO en de 

personeelsorganisaties KLS en RMU.  

o de stapjes die scholen zetten rond inclusiever onderwijs. Er gebeuren op onze scholen veel mooie dingen! 

- Welke beleidsonderdelen gaven het meest zorgen? 
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Zorgen bestaan er over:  

o de verschillende snelheden van scholen rondom bijv. HB, terwijl toch een bepaald niveau van scholen 

verwacht wordt. 

o het feit dat er nog steeds grote nadruk ligt op resultaten (cognitieve leerdruk). 

o de handelingsverlegenheid op het gebied van gedrag. 

o het lerarentekort. 

o de visieontwikkeling op inclusiever onderwijs. 

- Welke ontwikkelingen richting de toekomst geven het meest reden tot zorg? 

De meeste zorg hebben we over het verschil in het krachtenveld tussen grote besturen met veel beleidskracht 

en de éénpitters, die de ontwikkelingen soms nauwelijks kunnen bijhouden. De grote nadruk op regionalisering 

versterkt deze zorg. De grote schoolbesturen hebben met hun bestuurlijke schaalgrootte een antwoord op 

regionalisering, terwijl de kleine scholen soms de boot dreigen te missen. Het is essentieel om elkaar vast te 

houden en oog te houden voor de gezamenlijke belangen.  

- Waar liggen wat u betreft de kansen richting de toekomst? 

Kansen liggen er op het gebied van het eigenaarschap van de scholen. Daar zal de komende tijd op ingezet 

worden. Verder wordt er gewerkt aan het creëren van maximale ruimte voor de regio’s van Berséba om te 

kunnen acteren op ontwikkelingen in de regio, vooral gezien de huidige nadruk op regionalisering. Dit vraag 

wel een herpositionering van het SWV. Daarover wordt binnen het MT al nagedacht. 

- Zou u iets kunnen zeggen over de mate waarin de verwachtingen over en weer van het scholenveld en Berseba 

op elkaar zijn afgestemd? 

Het is kennen en gekend worden. Het is uitermate belangrijk om verwachtingen naar elkaar uit te spreken en 

met elkaar te bespreken. De behoeften kunnen anders zijn. Ook de behoeften en verwachtingen van 

individuele scholen kunnen van elkaar verschillen. Het vraagt van Berséba inzet om te onderzoeken hoe de 

afstemming zo goed mogelijk gedifferentieerd kan worden naar behoeften, zonder het collectieve belang uit 

het oog te verliezen. Het vraagt van de scholen inzet om behoeften en verwachtingen kenbaar te maken.  

De voorzitter van de RvT concludeert na deze mooie inhoudelijke bespreking dat de leden van de Vereniging met 

waardering kennis genomen hebben van het bestuursverslag en de jaarrekening. De jaarrekening van Berséba 

wordt vastgesteld (conform artikel 15 lid 1 sub b van de statuten). Tevens wordt kwijting verleend aan de RvT en 

RvB voor het gevoerde beleid (conform artikel 24 lid 6 van de statuten). 

 

5. Taakstellende begroting voor het schooljaar 2021-2022 en meerjarenperspectief 

Conform artikel 15 lid 1 sub a van de statuten wordt de taakstellende begroting aan de leden voorgelegd. De 

heer Nieuwenhuyzen licht e.e.a. toe aan de hand van een PowerPointpresentatie. Er zijn geen vragen. 

De leden hebben met instemming kennisgenomen van de taakstellende begroting en het meerjarenperspectief.  

 

6. Herbenoeming twee leden van de Raad van Toezicht  

Dit jaar is de heer Boonzaaijer aftredend. Hij wordt voorgedragen voor een herbenoeming.  

Er zijn vooraf geen bezwaren ingediend tegen het stemmen bij acclamatie. Ook ter vergadering worden geen 

vragen gesteld of opmerkingen gemaakt. De heer Boonzaaijer wordt unaniem bij acclamatie herkozen en 

herbenoemd. Namens de heer Boonzaaijer dankt de heer Stoop de leden voor het vertrouwen. 

 

7. Proces Kernwaarden 

Het proces rondom de kernwaarden is al aan de orde geweest bij de beantwoording van de vragen.  

 

8. Toezichtkader RvT 

De heer Stoop geeft aan de hand van een PowerPointpresentatie een korte toelichting op de hoofdlijnen van de 

Toezichtvisie en het Toezichtkader, die recent door de RvT zijn vastgesteld. 
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9. Rondvraag  

Er wordt niets meer aan de orde gesteld. 

 

10. Sluiting  

De heer Stoop sluit de vergadering, waarna de heer Nieuwenhuyzen de avond met dankgebed besluit.  


