
Verantwoording Raad van Toezicht Stichting OBODB 2018 

 

De Raad van Toezicht (RvT) van de Stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek (Stichting 

OBODB) houdt onafhankelijk toezicht op de stichting en haar directeur-bestuurder. 

Tot de taken van de RvT behoren onder andere: 

• Werkgeverschap richting de directeur-bestuurder; 

• Overleg met de directeur-bestuurder over de algemene gang van zaken binnen de Stichting 

OBODB; 

• Goedkeuring van de begroting en de jaarrekening van de Stichting OBODB; 

• Goedkeuring strategische beleidsplannen van de Stichting OBODB; 

• Goedkeuring van een statutenwijziging van de Stichting OBODB; 

• Overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR), de schoolleiders, de staf 

en het GTO.  

De RvT heeft een drietal vaste commissies: de auditcommissie, de remuneratiecommissie en de 

commissie onderwijskwaliteit. 

De samenstelling van de RvT in 2018  wordt in de onderstaande tabel weergegeven.  

Voorletters en 

achternaam 

Functie, deelname 

commissies 

Neven-

functies 

Datum 

benoeming 

Aanvang functie 

(zittingstermijn) 

Datum aftreden 

Dhr. R. Grillis Voorzitter; 

remuneratiecommissie 

en commissie 

onderwijskwaliteit 

geen 08-2-2011 08-02-2011 (2) 31-12-18 

(definitief) 

Dhr. mr. A.J. Bakker Vicevoorzitter / 

secretaris; 

remuneratiecommissie 

geen 08-02-2011 08-02-2011 (2) 31-12-18 

(definitief) 

Mevr. dr. E.C. 

Sistermans-Bergijk 

Lid; commissie 

onderwijskwaliteit 

geen 08-02-2011 08-02-2011 (2) 01-04-18 

(definitief) 

Mevr. drs. W. van Ingen Lid; voorzitter 

auditcommissie 

geen 16-12-2015 01-01-2016 (1) 31-12-19 

(herbenoembaar)  

Dhr. drs. T. Verplancke Lid; auditcommissie geen 16-12-2015 01-01-2016 (1) 31-12-19 

(herbenoembaar) 

Dhr. Ouko Beuving Lid; commissie 

onderwijskwaliteit 

geen 01-10-2018 01-10-2018 (1) 01-10-22 

(herbenoembaar) 

Leden van de RvT worden benoemd voor een termijn van 4 jaar. Een herbenoeming voor een termijn 

van 4 jaar behoort tot de mogelijkheden. Er zijn maximaal 2 zittingstermijnen. 

Voor een verantwoording van de beloning van de directeur-bestuurder en de RvT wordt verwezen naar 

pagina 55  en 56 van het jaarverslag.  

Naast de persoonlijke honorering heeft de Raad van Toezicht een budget voor professionalisering, 

verzekering, lidmaatschap van haar belangenvereniging, externe expertise en overige zaken. Dit budget 

bedraagt maximaal 5.000 euro per jaar.  



Werkzaamheden van de Raad van Toezicht 

De RvT heeft in het verslagjaar vijf reguliere vergaderingen met de directeur-bestuurder gehouden. Deze 

bijeenkomsten werden voorafgegaan door besloten vergaderingen van de RvT. De voorzitter en de 

directeur-bestuurder hielden voor elke reguliere vergadering van de RvT een vooroverleg. Tijdens iedere 

reguliere vergadering heeft de RvT zowel de actuele ontwikkelingen binnen de Stichting, als externe 

ontwikkelingen besproken. De RvT heeft zich uitvoerig laten informeren over de oordelen van de 

onderwijsinspectie, huisvestingzaken, personele aangelegenheden, ontwikkelingen in de regio en 

andere zaken die van belang zijn voor het aanbieden kwalitatief hoogwaardig openbaar onderwijs.  

In de vergadering van 30 november 2018 heeft de RvT de meerjarenbegroting 2019-2022 goedgekeurd.  

De RvT heeft in het verslagjaar in juni en december vergaderd met het gemeentelijk toezichtsorgaan 

(GTO). Het GTO heeft op 12 juni 2018 het jaarverslag en de jaarrekening over 2017 goedgekeurd en op 

11 december 2018 is de meerjarenbegroting 2019 – 2022 goedgekeurd. 

De RvT blijft op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Stichting door overleg met diverse 

geledingen. Tijdens het verslagjaar is tweemaal gesproken met de GMR. Daarnaast is er gesproken met 

de schooldirecteuren en het stafbureau van de Stichting. Bij deze besprekingen is de bestuurder niet 

aanwezig geweest.  

Tot slot heeft de RvT in haar geheel een nascholing good governance gevolgd met daarbij een kleine 

zelfevaluatie. Een lid heeft de cursus proactief toezichthouden bij de VTOI afgerond. Daarnaast houdt de 

RvT zich op de hoogte van wat er speelt door informatie van o.a. de PO-raad, VOS/ABB, de 

onderwijsinspectie, de onderwijsraad, het ministerie van OCW en haar belangenvereniging de VTOI.   

De auditcommissie 

De auditcommissie heeft samen met de controller en de directeur-bestuurder het proces rond de 

jaarrekening 2018 en de begroting 2019-2022 in doorlopen. In divers overleg is gedetailleerd gekeken 

naar de financieel-administratieve gang van zaken en gerapporteerd aan de RvT ter voorbereiding op 

goedkeuring.  

De auditcommissie heeft de bevindingen van de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2018 

apart met hem besproken. 

Benoemingsadviescommissie (BAC) 

In verband met het einde van de 2
de

 zittingstermijn van 3 leden van de Raad van Toezicht heeft de RvT 

een BAC ingesteld voor het werven van 2 nieuwe leden. De BAC bestond uit leden van de RvT en de 

GMR (oudergeleding) met de directeur-bestuurder als adviserend lid. De RvT is verheugd dat de BAC 

twee goede kandidaten heeft weten te werven, die met goedkeuring van de GMR zijn voorgedragen aan 

het GTO. Het GTO heeft dhr. Beuving benoemd per 1 oktober 2018 en mevrouw Bax trad per 1 januari 

2019 officieel toe tot de RvT. De RvT heeft tevens besloten dat dhr. Beuving vanaf 2019 het 

voorzitterschap van de raad in zal vullen.   

 



Werkgeverschap 

De RvT heeft m.b.t. het functioneren van de bestuurder gesprekken gevoerd met de GMR, het 

directeurenberaad en het bestuursbureau. De bevindingen werden door de voorzitter aan de 

bestuurder teruggekoppeld. In juli 2018 heeft een functioneringsgesprek plaatsgevonden tussen de 

remuneratiecommissie en de directeur-bestuurder.  

Onderwijskwaliteit 

De RvT krijgt twee keer per jaar een toelichting op de toetsresultaten van de verschillende scholen om 

zo een vinger aan de pols te houden met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Ook neemt zij 

kennis van eventuele onderzoeken door de onderwijsinspectie. De commissie onderwijskwaliteit is 

dieper op deze materie ingegaan in een apart overleg met de belangrijkste betrokkene binnen de 

stichting.   

Na kennisneming van het accountantsverslag en een toelichting van de auditcommissie heeft de RvT, in 

haar vergadering van 28 mei 2019 het jaarverslag, inclusief de jaarrekening over 2018 goedgekeurd. De 

jaarrekening is met zorg en toewijding samengesteld en geeft een goede weergave van de financiële 

positie van de Stichting. De Stichting is financieel kerngezond. De RvT realiseert zich dat er voor het 

tweede jaar op rij sprake is van een groot positief resultaat. De totstandkoming hiervan is echter goed 

verklaarbaar. In zoverre voorzieningen en reserves te hoog zouden worden binnen de Stichting worden 

er plannen gemaakt om deze in de toekomst af te bouwen en ten goede te laten komen aan het 

openbaar onderwijs in onze regio.  

Voor meer informatie en diverse documenten van de RvT, waaronder het reglement van de RvT, kunt u 

kijken op onze webpagina https://www.obodb.nl/organisatie/raad-van-toezicht-1. 

De RvT dankt iedereen binnen de Stichting en ook het GTO voor de geleverde inspanningen en de 

bereikte resultaten over het verslagjaar 2018. De huidige RvT wil speciaal de afgetreden leden van de 

Raad, dhr. Grillis, dhr. Bakker en mevr. Sistermans-Bergijk hartelijk danken voor hun jarenlange 

inspanningen voor de stichting.  

 

Noordwijk, 28  mei 2019 

Namens de Raad van Toezicht van de Stichting OBODB, 

O. Beuving,  voorzitter 

 


