
Bestuur & Organisatie
Meedenken, omdenken en uitdenken



Kennis delen = vermenigvuldigen
De beleidsadviseurs informeren besturen over (nieuwe) 
wet- en regelgeving, en bedenken mogelijke praktische 
oplossingen voor vragen die hieruit voortkomen. Dit 
helpt het bestuur om onderbouwde besluiten te nemen. 
Het Fredeshiemoverleg speelt hierin een belangrijke 
rol: dit is een platform van schoolbestuurders, waar 
kennisuitwisseling en -deling plaatsvindt. Fijn voor de 
deelnemende bestuurders, maar het zorgt ook voor 
de ideale afstemming van de dienstverlening van 
Onderwijsbureau Meppel op de vragen uit de praktijk. 
Onderwijsbureau Meppel organiseert en faciliteert het 
overleg.

Palet van beleidsterreinen
Er zijn beleidsadviseurs op diverse beleidsterreinen. 
Er kan net zo goed worden meegedacht over een 
bestuurlijke reorganisatie als over de strategische 
personeelsplanning; over een fusie, het sluiten of 
stichten van een school; over vraagstukken rondom 
medezeggenschap of over een slimme, digitale 

Bestuur & Organisatie
De afdeling Bestuur & Organisatie bestaat uit een team deskundige 
beleidsadviseurs met diverse specialisaties. Mensen met verstand 
van zaken en hart voor onderwijs. Zij ondersteunen besturen op 
strategisch en tactisch niveau bij het professionaliseren van de 
organisatie, in al haar facetten. De beleidsadviseurs staan klaar 
als klankbord, meedenker, omdenker en uitdenker en kunnen 
eveneens helpen bij de uitvoering.

Kennisuitwisseling en -deling in het Fredeshiemoverleg.



werk- en leeromgeving. Stuk voor stuk denken de 
beleidsadviseurs vanuit hun expertise mee bij het 
zoeken naar praktische oplossingen voor vragen vanuit 
de praktijk of wet- en regelgeving. En zij weten snel te 
schakelen met de adviseurs van HR-advies, Huisvesting 
& Onderhoud en Financiën & Control! 

Kwaliteit van onderwijs
Onderwijsbureau Meppel heeft in samenwerking met 
schoolbesturen MijnOnderzoekcentrum ontwikkeld. Dit 
is een onderzoeksinstrument, gericht op de binnen de 
school ervaren kwaliteit van onderwijs. De resultaten 
geven het schoolbestuur inzicht in hoe de (ervaren) 
kwaliteit van het onderwijs op hun scholen wordt 
ervaren. In de Leerling-enquête is ook de wettelijk 
verplichte sociale veiligheidsmonitor opgenomen. Er 
is een koppeling met de inspectie van onderwijs voor 
het aanleveren van de gegevens. De rapportages van 
MijnOnderzoekcentrum vormen de basis voor het 
gesprek over de kwaliteit en de mogelijke verbeteracties 
van de school. De onderzoeksresultaten worden 
integraal in het managementinformatiesysteem Tobias 
gepresenteerd.

Digitaal werken
Onderwijsbureau Meppel is lid van Kwalifier: een 
overlegplatform van 3 zelfstandig opererende 
onderwijsbureaus. Zij zijn samen eigenaar van 
MijnOnderwijsportaal. Dit –op Microsoft 365 gebaseerd- 
portaal helpt om online werken en leren mogelijk te 
maken. Afgestemd op wat het bestuur nodig heeft: van 
een werkomgeving voor medewerkers, of alleen voor 
leerlingen, of een geïntegreerde omgeving voor zowel 
medewerkers als leerlingen. Of het bestuur nu gebruik 
wil maken van alle functionaliteiten van Microsoft 365 
of alleen van Teams, het technisch beheer in eigen 
hand wil houden dan wel dit volledig wil uitbesteden: 
in MijnOnderwijsportaal is het allemaal mogelijk. Maar 
het grootste succes zit niet aan de voorkant (hoe het 
eruit ziet), maar aan de achterkant: optimaal beveiligd en 
minimale beheerslasten!

Online werken en leren met MijnOnderwijsportaal.
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Samenwerkingspartners
De beleidsadviseurs van Onderwijsbureau Meppel staan 
open voor alle vragen die het bestuur bezig houden. 
Samen wordt gezocht naar een oplossing. Daar waar de 
kennis niet aanwezig is, wordt verwezen naar experts in 
het uitgebreide netwerk van Onderwijsbureau Meppel. 
Geselecteerd op expertise, kwaliteit, cultuur en prijs. 
Daardoor heeft het bestuur eenvoudig toegang tot 
een juridisch adviseur voor een gereduceerd tarief, een 
specialistisch netwerk van interim-managers, mediators 
en (loopbaan)coaches, trainers voor ondersteuning en 
scholing van de raad van toezicht en experts op het 
gebied van payroll.

Nieuwsgierig?
Meer weten over Bestuur & Organisatie? 
Neem dan contact op met ons! 

Je denkt aan kennisuitwisseling? 
Aan professionaliseren van je 
organisatie? Aan je volgende stap 
in digitalisering? Aan strategisch en 
tactisch advies, aan...

Onderwijsbureau Meppel
denkt met je mee.

CONTACT
0522 - 25 22 99
info@obmeppel.nl 
www.onderwijsbureau-meppel.nl

POSTADRES
Postbus 91
7940 AB Meppel

BEZOEKADRES
Industrieweg 15-20
7944 HT Meppel




