
MINISYMPOSIUM
Bestuur, toezicht en  
medezeggenschap:  
gouden driehoek?
Donderdag 2 april 2020

De ‘driehoek’ bestuur-toezicht-medezeggen-
schap is als geheel verantwoordelijk voor het 
nemen van de juiste beslissingen op de 
juiste momenten. Voor bestuurders biedt 
deze driehoek veel mogelijkheden om de 
dynamiek in de schoolorganisatie te beïnvloe-
den. Tegelijkertijd zetten de verhoudingen binnen de 
driehoek aan tot verdere professionalisering, ook die van 
de bestuurder. En soms wringt het...  
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Programma
13.30  —  14.00 uur  inloop
14.00  —  14.45 uur  Hoofdlezing: 
    De dynamiek van de driehoek
    Harry Nijkamp
14.45  —  15.00 uur  pauze
15.00  —  15.30 uur  Toegespitst: 
    Is het goud wat er blinkt? Financiële   
    verhoudingen in de driehoek 
    Marien Rozendaal
15.30  —  16.00 uur Met recht goud? Juridische randen   
    om de driehoek
    Jaco van den Brink

BVD advocaten

De onderwijsadvocaten van BVD zijn  

volledig bekend met het dynamische  

en karakteristieke speelveld van  

onderwijsinstellingen. Ze verenigen 

kennis van de verwante rechtsgebieden 

en inzicht in de sector. Onze advocaten 

geloven dat recht vooral gedaan moet 

worden. Korte lijnen, praktische adviezen 

kenmerken onze werkwijze.

www.bvd-onderwijsadvocaten.nl

Van Ree Accountants

Van Ree Accountants is dé accountants- 

en (belasting)adviesorganisatie in het 

onderwijs met een frisse kijk op cijfers en 

organisaties. Al ruim 50 jaar; met altijd 

verrassende inzichten. Opmerkelijke 

trends. Ontwikkelingen in resultaat. 

Veranderende prestaties. Groeiende 

kansen. Door de frisse kijk van onze 

specialisten ziet u zóveel meer!

www.onderwijsaccountant.nl

Harry Nijkamp is eigenaar van Nijkamp Consult, een organisatieadviesbureau in het 
onderwijs. Marien Rozendaal is accountant bij Van Ree Accountants en adviseert 
onderwijsinstellingen. Jaco van den Brink is advocaat bij BVD advocaten en staat  
scholen juridisch bij.

Kosten en aanmelding
De kosten voor deze bijeenkomst bedragen € 75 (excl. BTW). U kunt zich aanmelden 
via www.bvd-advocaten.nl/onderwijssymposium

Locatie:
Hotel Amersfoort-A1 | Ruimtevaart 22 | 3824 MX Amersfoort


