Publiceren jaarverslag & professionalisering bestuurders en
toezichthouders leden VvOB
Inleiding
Hieronder volgen de resultaten van een onderzoek naar het publiceren van de jaarverslagen op de
website van het schoolbestuur en de professionalisering van bestuurders. Dit onderzoek is gedaan onder
de schoolbesturen waarvan één of meer bestuurders lid zijn van de VvOB.
In de Code Goed Bestuur voor het PO (versie 2017) staat in artikel 12, lid 3 vermeld dat het jaarverslag
actief openbaar wordt gemaakt; in artikel 18, lid 5 staat dat het schoolbestuur [c.q. de bestuurder]
jaarlijks zijn functioneren en professionaliseringsactiviteiten evalueert. In de Code Goed Bestuur voor het
VO (versie 2019) staan vier principes genoemd voor goed bestuur. Eén van deze principes is
professionaliteit. Hierover zegt de code dat dit vraagt om continue professionalisering, o.a. van bestuur
en intern toezicht. Daarnaast is een van de eisen voor het lidmaatschap van de VO-raad dat het
jaarverslag conform de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs wordt gepubliceerd.
We mogen er dus van uitgaan dat de schoolbesturen in het PO en VO hun jaarverslagen publiceren en in
het jaarverslag melding maken van de professionaliseringsactiviteiten van de bestuurders (en
toezichthouders). Dit laatste ondanks het feit dat in beide codes niet wordt vermeld dat over de
professionaliseringsactiviteiten verantwoording moet worden afgelegd in het jaarverslag.
Resultaten
Om na te gaan hoe leden van de VvOB zich op dit gebied gedragen is via de website het jaarverslag 2018
bekeken. Als dit (nog) niet beschikbaar was, is gebruik gemaakt van het jaarverslag 2017. In een
overzicht ziet het resultaat er als volgt uit:
Jaarverslag
PO
Niet
2017
2018

8 (3,8%)
7 (3,3%)
198 (92,9%)

VO
86 (100%)

Niet
2017
2018

Professionalisering
PO
VO
CvB
RvT
CvB
RvT
180 (91,4%)
136 (69,1%)
65 (76,5%) 43 (50,1%)
-3 (1,5%)
2 (2,4%)
1 (1,2%)
17 (8,6%)
58 (29,4%)
18 (21,1%) 41 (48,7%)

De VO-schoolbesturen doen het wat betreft het publiceren van het jaarverslag wat beter dan de POschoolbesturen. Bij de PO-schoolbesturen die niet gepubliceerd hebben gaat het in 2 gevallen om alleen
een publicatie van een (sterk) verkorte publieksversie (zonder jaarrekening) en in 1 geval kan alleen via
een account het jaarverslag worden ingezien.
Wat betreft de professionaliseringsactiviteiten valt op dat het vermelden daarvan in het jaarverslag bij
de toezichthouders frequenter gebeurt dan bij de bestuurders. En dat ook hier de VO-schoolbesturen
het beduidend beter doen dan de PO-schoolbesturen. Een zelfevaluatie is overigens niet gerekend tot
een professionaliseringsactiviteit, evenmin als deelname aan een jaarlijks congres van de VTOI-NVTK of
de PO-raad dan wel VO-raad. Een bestuurlijke visitatie is daarentegen wel beschouwd als een
professionaliseringsactiviteit.
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Ondanks het feit dat de meeste schoolbesturen zeggen zich te houden aan de geldende branchecode,
blijkt uit bovenstaande gegevens dat dit wat betreft het publiceren van het jaarverslag toch niet geldt
voor alle schoolbesturen en wat betreft de professionaliseringsactiviteiten voor het overgrote deel van
de schoolbesturen niet opgaat.
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