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Wat is een interventie ?

▪ Nadat een norm is gesteld  (die bekend is bij het bestuur)

▪ .. en een afwijking van die norm(waarde)is gebleken

▪ .. maar het bestuur niet snel/adequaat genoeg bijstuurt

▪ .. kán een onderbouwde bijstuuractie volgen 

▪ ..die een motivatie en een evaluatie verdient. 
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Welke interventies kent u ?

• Welke gebruikt u op onderwijsaanbod, -inhoud of uitvoering?

• Welke rond de bedrijfsvoering?

• Welke als werkgever?

• Welke overige?

• Welke bij dreigende crisis?

• Welke dilemma’s ontmoet u bij het inzetten van een interventie?
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Rolopvatting Raden van Toezicht

Gespreksvragen:

• Wat kenmerkt uw raad in algemene zin?

• Wanneer koos u een andere positie ?

• Op welke thematiek het meest vaak een interventie ?
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Case – ICT in de klas

Rol van de RvT bij leermiddelen

• Wij behoren tot die 10%....

• De bestuurder ziet er niets in. De 

teams zijn verdeeld. De ouders 

klagen via de medezeggenschap en 

willen meer ICT. De instroom daalt, 

hierom?

• Moeten we als RvT een interventie 

doen ? Hebben we daarbij een norm 

en welk interventie-instrument is 

passend ?

Ieder kind heeft recht op eigentijds, 

uitdagend onderwijs. Onderwijs dat 

aansluit bij de eigen talenten en dat 

een goede voorbereiding is op 

leven en werken in de 21e eeuw. 

Dergelijk onderwijs vraagt om les op 

maat. De inzet van ICT is daarbij 

cruciaal. Scholen in het po kunnen 

ICT en digitaal leermateriaal 

inzetten om zo het beste uit 

individuele leerlingen te halen;

90% van de scholen gebruikt in 

dagelijks digitaal leermateriaal in 

het primair proces.
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Case – passend onderwijsaanbod

Rol van de Rvt bij aanbod

• Hebben wij die studie toegelaten ?

• Weten we of we opleiden tot 

werkloosheid?

• Hadden wij een interventie moeten 

doen ? Hebben we daarbij een norm 

en welk interventie-instrument is 

passend ?



Casus identiteit

Wij zijn een school met de Bijbel

Wij staan open voor kinderen van ouders die respect hebben voor 

onze grondslag

Van ons personeel vragen we kerkelijke betrokkenheid.

Vraag : moeten we de bestuurder corrigeren nu zij 

- Niet kerkelijk meelevende medewerkers aanneemt (ivm krapte)?

- Kinderen van ouders met andere geloofsovertuigingen toelaat 

(ivm groei)?

- Behalve het kerstfeest ook het suikerfeest viert?

Kan de RvT een interventie doen en zoja welke?
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