
A. Jaarverslag Raad van Toezicht 2019 

Leden: 
Per 31-12-2018 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: 

dhr. H. (Harry) van Alphen  Culemborg voorzitter (bestuurlijk/onderwijs) 

dhr. S.P. (Steven) Smit Tiel lid (financiën) 

dhr. W.J. (Willem Jan Stegeman Culemborg lid (vastgoed) 

mevr. H.A. (Herma) van Laar Tiel lid (organisatiekunde) tot juli 2019 

dhr. P. (Pascal) Vermeulen  Culemborg lid (financiën) 

dhr. A.A. (Tom) Roetert Geldermalsen lid (onderwijs, op voordracht GMR) 

De Raad wordt secretarieel ondersteund door mevr. M. van den Hoven. 

Activiteiten toezicht 
De Raad van Toezicht komt als voltallige Raad zes tot zeven keer bijeen. Daarnaast zijn er vanuit de 
Raad leden in de auditcommissie, de kwaliteitscommissie (komen elk minimaal 3x per jaar bijeen), het 
ouderpanel (in 2019 niet bij elkaar geweest) en de remuneratiecommissie.  
Vanuit de commissie Kwaliteit en de auditcommissie worden verslagen van de bijeenkomsten 
geagendeerd op de reguliere vergaderingen van de RvT. Dit alles staat beschreven in het handboek 
dat jaarlijks wordt herzien en geactualiseerd.  

Naast de bovenstaande formele bijeenkomsten bezoeken de leden van de Raad de seizoenopening 
en de jaarlijkse studiebijeenkomsten van de directies van CPOB die over het interne 
kwaliteitszorgsysteem ging.  
Naast de ontmoeting met de bestuurder, de controller, de stafmedewerkers Onderwijs en Kwaliteit, de 
stafmedewerker Personeel en Organisatie en de algemeen directeur is het scholenbezoek een 
welkome bron om het toezicht op getallen te verrijken met gesprekken met leerkrachten en 
directeuren. De Raad van Toezicht kreeg hierdoor ook een goed gevoel bij de transparante wijze van 
leiding binnen CPOB en de waardering van het personeel over de mogelijkheden van invulling van de 
CPOB identiteit. De viering van 15 jaar CPOB was een unieke gelegenheid veel collega’s informeel 
samen te zien.  

De vertegenwoordiger op voordracht van de GMR en de voorzitter hebben twee maal de voltallige 
GMR gesproken. Tijdens deze bijeenkomsten ging het over de veranderingen binnen de 
medezeggenschap, en de toekomstige samenwerking in 2020 naar aanleiding van het verslag van de 
inspectie. Twee leden van de RvT zitten namens CPOB in de Stichting Steunfonds PCI. 

Inhoudelijk houdt de Raad op hoofdlijnen toezicht op het behalen van de strategische doelen (waarbij 
ook de kwaliteit  - de basis en eigen doelen van CPOB is inbegrepen - ), de besteding van de 
middelen en identiteit. De nieuwe koers is met input van verschillende stakeholders tot stand gekomen 
en afgelopen december goedgekeurd. De financiën zijn zowel rechtmatig als doelmatig besteed; het 
grootste gedeelte gaat naar het primaire proces en in het bijzonder innovatie. Via de tussenevaluaties 
van het CPOB plan 2015-2019 monitorde de Raad de ontwikkeling van de strategische doelen en de 
besteding van de middelen om die doelen te bereiken. Einde 2019 bleek dat veel doelen dankzij 
samenwerking en eigenaarschap binnen het team van directeuren zijn behaald.   

Activiteiten werkgever 
De remuneratiecommissie heeft met de bestuursvoorzitter een functioneringsgesprek gevoerd en op 
hoofdlijnen de bevindingen teruggekoppeld aan de overige leden van de Raad. Tijdens dit gesprek 
heeft de Raad haar waardering over het bestuur, het interne toezicht en over de kwaliteit van de 
scholen uitgesproken.  

Activiteiten als klankbord 
De voorzitter spreekt elke vergadering van de Raad van Toezicht voor met de bestuurder. Daarnaast 
is de voorzitter voor de bestuurder een klankbord over actuele zaken en dilemma’s. Zowel de nieuwe 
CAO en de staking, als de samenwerking met de Raad als geheel zijn bijvoorbeeld onderwerp van 



gesprek geweest.  Ook de andere leden van de Raad zijn op hun terreinen expert en klankbord voor 
de bestuurder; in 2019 met name op de terreinen huisvesting en financiën.   

De Raad van toezicht als team 
Leiddraad voor het toezicht en de samenwerking is ook in 2019 het door de Raad geëvalueerde, 
herijkte en vastgestelde “Handboek Governance CPOB” geweest. Dit document geeft duidelijkheid 
over het wat en hoe van het toezicht en de bijbehorende systematiek van verantwoorden. We gaan 
hierbij uit van policy governance. Tijdens de studiedagen evalueren we de werkwijze en de 
samenwerking en actualiseren we het handboek Governance. De evaluatie is op inhoudelijk en ook op 
het proces van toezicht gericht. Daarnaast wordt de agenda geactualiseerd.    

Thematiek 
De Raad heeft zich in 2019 laten informeren/toezicht gehouden op de uitvoering van het meer jaren 
strategisch beleid, het jaarplan, (het meer jaren)financieel beleid, het jaarverslag, het formatiebeleid, 
huisvestingsperikelen en de (meer jaren)begroting. De Raad is door middel van terugkoppeling op de 
hoogte gehouden van de koers van de Stichting Steunfonds PCI. 

In 2019 hebben Raad en bestuur over samenwerking met andere (onderwijs) partners de gesprekken 
voortgezet. Hierover heeft ook een gesprek plaatsgevonden met de voltallige Raad van Toezicht en 
de bestuurder van het Koningin Wilhelmina College. Een door de bestuurder in 2017 aangeleverde 
notitie heeft mede de denkrichting bepaald m.b.t. toekomstige samenwerkingsvormen en partners.  

De Raad van Toezicht van CPOB volgt met betrekking tot het uitvoeren van de wettelijke taken 
datgeen wat in het handboek is vastgelegd. Ook zaken met betrekking tot de vergoedingsregeling van 
de leden van de Raad van toezicht staan in het handboek vermeld.  

Beeld en vertrouwen 
Het beeld dat de Raad van CPOB heeft is goed. We zien over het algemeen de ‘best bijzondere’ 
opbrengsten (beter dan de gemiddelden in Nederland) van de scholen en goed leiderschap of de 
aanzet daartoe. We zien dat de verschillende bronnen zoals de leerling- en oudertevredenheid, de 
scholen positief beoordelen. We zien dat de Stichting planmatig werkt volgens de waarden vanuit de 
Bijbel. CPOB is een financieel gezonde en toekomstbestendige stichting waarbij de kwaliteit van het 
onderwijs permanent wordt gevolgd. Ook de inspectie waardeert het bestuurstoezicht met een 
voldoende, evenals de scholen zelf. Dat maakt ook dat de Raad van Toezicht vertrouwen heeft in de 
voortgang van best bijzonder onderwijs van de CPOB-scholen in de Betuwe en de Bommelerwaard en 
de aansturing hiervan door de bestuurder en het management.  

Drs. H.H. van Alphen 
Januari 2020 


