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Extra informatie inzake beoordeling  
Bestuursverslagen 2020 t.b.v. Bestuursbokaal 2021 
 
 
Besturen binnen het PO en VO kunnen tot 1 oktober 2021 hun bestuursverslag 2020 per mail insturen via  
info@bravo-onderwijs.nl   
 
Een team van ervaren adviseurs van de 7 aangesloten administratiekantoren binnen BRAVO beoordelen 
met behulp van een bestuursverslagscan alle inzendingen en selecteren tien nominaties. Vijf nominaties 
in het primair onderwijs en vijf nominaties in het voortgezet onderwijs. 
 
Vervolgens kiest een deskundige en onafhankelijke jury uit deze nominaties voor elke categorie één 
winnaar. De jury bestaat uit een afvaardiging van Wijs Accountants, PO-raad, VO-raad, Ouders van 
Waarde en VTOI-NVTK. 
 
Om tot een objectieve beoordeling te komen zijn er door de jury 4 focusgebieden benoemd met in totaal 
16 criteria waar in een bestuursverslag extra aandacht aan wordt besteed: 
 
Intern toezicht: 
 Bestuurlijk model, inrichting, vermelding van nevenfuncties; 
 Werkgeversrol richting bestuurder; 
 Resultaten gerelateerd aan het toetsingskader; 
 Versterking professioneel toezicht; 
 Invulling maatschappelijke opdracht en Stakeholderbeleid. 

 
Bestuur/bestuurder: 
 Verantwoording van het gevoerde beleid: wat waren de gestelde doelen en in hoeverre zijn deze 

doelen gerealiseerd; 
 Verantwoording van de onderwijskwaliteit; 
 Verantwoording van de reserve- / vermogenspositie; 
 Nodigt het verslag uit tot dialoog / discussie? 

 
Ouders/leerling/docent: 
 Onderwijskwaliteit; 
 Ouderbetrokkenheid; 
 Welk aandacht wordt besteed aan de docenten (kwaliteit, team)? 

 
Overig (de brug naar de toekomstige ontwikkelingen): 
 Meerjaren financiële doorkijk (cijfermatig inclusief toelichting); 
 Risicomanagement (mate van ‘in control’ zijn); 
 Governance (zelfevaluatie intern toezicht). 
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De jury heeft bij elk focusgebied de volgende algemene aandachtspunten: 
 
1. Relevantie: beperkt het bestuursverslag zich tot de onderwerpen die echt van belang zijn voor de 

gebruikers van het bestuursverslag?; 
2. Storytelling: wordt de lezer meegenomen in het verhaal of is het bestuursverslag een ‘droge’ 

opsomming van feiten?; 
3. Realisatie: wordt duidelijk gemaakt wat de doelstellingen waren, wat de instelling gedaan heeft, wat 

zij bereikt heeft en wat dit heeft opgeleverd?; 
4. Zelfreflectie: laat de instelling ook zien wat beter kan of wat niet gelukt is? 
 

 

Daarnaast heeft het Ministerie van OCW brieven verspreid in het VO en PO waarin per sector vijf 
maatschappelijke thema’s zijn genoemd die besturen in het jaarverslag dienen toe te lichten.   
 
Via onderstaande link kunt u de brief vinden voor het VO en respectievelijk het PO: 

• https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2019/11/01/brief-maatschappelijke-
themas-jaarverslaggeving-vo 

• https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/brieven/2019/11/01/brief-maatschappelijke-
themas-jaarverslaggeving-po  
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