
Verslag Raad van Toezicht over 2021 
(Dit verslag is opgenomen in het VCO-jaarverslag 2021) 

 

Samenstelling 

De Raad van Toezicht was in 2021 als volgt samengesteld: 

Naam Rol Aandachtsdomein(en) 

Immanuël Kranendonk Voorzitter Communicatie en Onderwijs & Kwaliteit 

Henriëtte Jacobs (tot augustus 2021) Vicevoorzitter  Personeel/HRM en Organisatie 

Wiechert Fikse Algemeen lid ICT en Identiteit 

Doortje Wüllschleger Algemeen lid onderwijs & kwaliteit 

Margreet den Besten Algemeen lid Financiën & Beheer en Identiteit 

Martin Hop Algemeen lid Financiën & Beheer en Identiteit 

Pieter Teeninga Algemeen lid Onderwijs & Kwaliteit en Huisvesting 

Adriaan Bruinink (per maart 2021) Algemeen lid Personeel/HRM 

Marco den Hollander (per sept. 2021) Algemeen lid Financiën & Beheer 

 

Verantwoording vanuit wettelijke taken 

De formele taken van de Raad van Toezicht zijn: 

• Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de (meerjaren-) begroting en het jaarverslag 

(bestuursverslag + jaarrekening). 

• Toezicht op naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen en code goed bestuur. 

• Toezien op doelmatige en rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen. 

• Het aanwijzen van de accountant. 

 

De Raad van Toezicht is in 2021 in totaal acht keer (online) bij elkaar geweest voor een reguliere 

vergadering. Deze vergaderingen waren in aanwezigheid van het College van Bestuur. Vanwege de 

Corona maatregelen zijn er in 2021 geen extra bijeenkomsten georganiseerd. Onderling is er wel 

geregeld contact geweest. Schoolbezoeken hebben niet plaatsgevonden. Er is wel op regelmatige basis 

contact en afstemming geweest met schooldirecteuren en de voorzitter van de GMR. 

 

Binnen de reguliere vergaderingen waren de belangrijkste onderwerpen: 

• Jaarverslag en jaarrekening 2020, inclusief bespreking met accountant in de vergadering van mei 

• Financiële kwartaalrapportages gedurende het jaar 

• Vaststellen begroting 2022 & Meerjarenbegroting 2022-2025 

• Uitslagen eindtoetsen en overige opbrengsten op de scholen 

• Personele ontwikkelingen 

• Overleg met GMR over verschillende onderwerpen 

• Leerling prognoses 

• Strategisch beleidsplan 

• Vaststellen WNT klasse indeling 

• Doorontwikkeling VCO-kwaliteitsbeleid 

• Doorontwikkeling Strategisch Personeelsbeleid 

• Dynamisch Governance 

• De impact van Corona voor de VCO 



Medio 2021 zijn de jaarrekening en het jaarverslag 2020 goedgekeurd, alsmede de WNT klasse 

indeling. Eind 2021 is kennisgenomen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 

Deze begroting is in januari 2022 formeel goedgekeurd. 

Voor de controle van de jaarrekening als bedoeld in art. 393 BW 2 is door de Raad van Toezicht als 

extern accountant benoemd dhr. M.A. Rozendaal RA van Van Ree Accountants te Barneveld. 

 

Verder heeft de Raad van Toezicht een wettelijke taak als werkgever van het College van Bestuur. Voor 

de zaken als benoeming, ontslag en schorsing wordt verwezen naar artikel 6 van de statuten van de 

stichting. Beloning geschiedt conform de Cao Bestuurders PO. 

Evaluatie van het uitvoerend bestuur en toezichthoudend orgaan 

In juli heeft een evaluatie plaatsgevonden van het functioneren van het College van Bestuur, waarvoor 

mede gebruik is gemaakt van de uitkomsten van een 360 graden feedback. De uitkomsten hiervan zijn 

teruggekoppeld aan het College van Bestuur. 

 

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gedurende het jaar regelmatig aan de orde geweest 

tijdens de eigen vergaderingen. Over het algemeen is de conclusie dat College van Bestuur en Raad 

van Toezicht er steeds beter in slagen om op een waarden gedreven manier samen te werken; vanuit 

vertrouwen en met gedeelde overtuigingen. Ter ondersteuning van (de gesprekken over) de 

Dynamische Governance zoals die binnen VCO wordt gehanteerd, is de VCO-governance-Toolkit herijkt 

en is gebruik gemaakt van het instrumentarium van de begeleiding door meplusu.nl.   

Vergoedingsregeling 

Deelname aan de Raad van Toezicht is vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend. De hoogte van de 

bezoldiging over 2021 is vastgesteld binnen de daarvoor gestelde normen (VTOI-NVTK). De voorzitter 

heeft over 2021 een bezoldiging van € 1750,00 ontvangen. De leden ieder € 1250,00 (naar rato van het 

aantal maanden aanstelling over het jaar). 

Dankwoord 

Ook onderwijsjaar 2021 werd geteisterd door de pandemie. De Raad van Toezicht is onder de indruk 

van en dankbaar voor de manier waarop de VCO’ers de schouders eronder hebben gezet om (het 

belang van) de kinderen geen moment uit het oog te verliezen en om het onderwijs zoveel als haalbaar 

te continueren, verantwoord te organiseren en ondertussen ook te blijven ontwikkelen en innoveren.  

 

Als Raad van Toezicht bedanken wij eenieder binnen VCO die zich hiervoor in 2021 heeft ingezet. 

 

Harderwijk, maart 2022,  

 

w.g. 

Immanuël Kranendonk   

Margreet den Besten 

Martin Hop    

Wiechert Fikse  

Doortje Wüllschleger  

Pieter Teeninga 

Marco den Hollander   

Adriaan Bruinink 

https://meplusu.nl/
https://vtoi-nvtk.nl/content/ledenportaal/8-publicaties/handreiking_honorering_vtoi-nvtk_versie-januari-2020-def.pdf

