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VERDIEPING

Kansengelijkheid en Agora Utrecht stonden cen

traal tijdens de twee themavergaderingen. Met 

een gastspreker en twee schooldirec teuren die 

het werken aan kansengelijkheid in hun school 

toelichten, kwamen de thema’s echt tot leven.

REGULIERE VERGADERINGEN

De RvT heeft vier keer een regulier overleg 

gehad, waarin zaken als het strategisch 

plan, risicomanagement, het oplopend 

ziekteverzuim en de onderbesteding van NPO

gelden door personeelstekort zijn besproken. 

AFSTEMMING MET GMR

Een vertegenwoordiging van de Raad van 

Toe zicht heeft tweemaal deelgenomen aan 

een ver gadering van de GMR. In een open en 

harmonieuze sfeer zijn zaken als de wisseling 

van de voorzitter van het College van Bestuur 

en digitaal onderwijs als gevolg van corona 

besproken. 

GOEDKEURING

In 2021 heeft de Raad van Toezicht goed

keuring verleend aan: 

• de (financiële) kadernota 20212022

• de jaarrekening 2020 en het bestuursverslag

• de begroting 2022

• het strategisch plan 20212025

• de statutenwijziging KSU en 
Beheersstichting KSU

• de Meerjarenbegroting

EIGEN FUNCTIONEREN 

De Raad van Toezicht streeft ook naar 

continue verbetering en evalueert jaarlijks 

het eigen functioneren. Het ene jaar onder 

leiding van een externe voorzitter en het 

andere jaar alleen met de leden. In 2021 was 

dat laatste het geval, waarbij onder meer 

de invoering van Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021 aan 

de orde is geweest. 

WISSELING VAN DE WACHT 

De samenstelling van de Raad van Toezicht 

was in 2021 ongewijzigd ten opzichte van 

2020. Voor komend jaar verloopt de termijn 

van een van de leden. Voor deze vacature is 

de GMR gevraagd een voordracht te doen. 

Eind 2022 komt ook de functie van voorzit

ter vacant wegens het verstrijken van haar 

tweede zittingstermijn. Hiervoor wordt te 

zijner tijd een wervingsprocedure gestart 

conform het reglement Raad van Toezicht. 

AUDITCOMMISSIE 

In 2021 is de auditcommissie vier keer bijeen 

geweest. Op de agenda stonden onder meer:

• Kadernota 20212022: de gevolgen van het

nieuwe functiehuis (inclusief toevoeging

D12 schooldirecteuren), wet WIEG en

transitievergoedingen.

• Aanvullende begroting 2021 in het kader

van het strategisch plan.

• Financiële rapportages en

kwartaalrapportages in schooljaar 2020

 2021 en schooljaar 2021 – 2022 met

bijzondere aandacht voor ziekteverzuim,

gevolgen van wegvallen van bekostiging

achterstanden, toenemend tekort aan

leraren, leerlingaantallen, gevolgen cao,

schatkistbankieren en besteding van de

NPOmiddelen.

• De aanpak en de plannen van het

Nationaal Programma Onderwijs.

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 

Toezien op de strategie en het gevoerde 

beleid. Dat is een van de taken van de Raad 

van Toezicht (RvT). Elke periode van vier jaar 

kijken we opnieuw naar waar de KSU staat 

en waar de organisatie naar toe wil. Het 

College van Bestuur heeft de RvT vanaf het 

begin actief betrokken bij de totstandkoming 

van het strategisch plan 2021 – 2025 en is 

tevreden over het proces en het resultaat. 
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• De (geconsolideerde) jaarrekening en 

jaarrekening van het beheersfonds KSU. 

Aandachtspunten hierbij: de risicoparagraaf, 

de hoogte van het weerstandsvermogen, 

 de gevolgen van COVID19 en het leraren

tekort.

• Meerjarenbegroting 20212025 en het meer 

  jarenbeleid inzake weerstands vermogen. 

• Risicoanalyse aan de hand van de SWOT

analyse.

• Het accountantsverslag en de mana

 gementletter van de accountant van Horlings 

Nexia over boekjaar 2020; deze zijn inclusief 

jaarrekeningen en meerjarenbegroting 

met positief advies voorgelegd aan de 

RvT. De auditcommissie heeft periodiek 

de verbeterpunten op basis van de 

managementletter van 2020 en 

 2019 besproken met het bestuur.

• Bestuursformatieplan 2021 2022. 

• Met een positief advies zijn de 

geconsolideerde begroting 2022 en de 

aangepaste meerjarenbegroting 2021 – 2025 

voorgelegd aan de RvT. Punt van aandacht 

was de aangepaste bekostigingssystematiek 

in het PO en de gevolgen voor de balans.

• De managementletter 2021 op basis van 

de interim controle van de accountant is 

besproken en met een positief advies naar 

 de RvT gestuurd.

COMMISSIE KWALITEIT EN INNOVATIE

Deze commissie is in 2021 vier keer bij elkaar 

geweest. De volgende zaken zijn besproken:

• Bezoek van de onderwijsinsectie.

• Verbeterplan zwakke scholen.

• CITOscores van de scholen. 

• Onderwijs in tijden van corona.

• Kwaliteitscyclus en de implementatie ervan:

   Reflectiegesprekken

   Audits van scholen bij elkaar

   Leren van elkaar

   Schoolplannen

• Vertaalslag van het strategisch plan naar 

programmalijnen en projecten:

   Specifiek aandacht voor het project 

 Teamgericht organiseren

• ICT en onderwijs: efficiënt inzetten en 

voldoende beschikbaarheid van ICT

leermiddelen. 

REMUNERATIECOMMISSIE

Een andere manier van aansturing, mee

denken vanuit de organisatie, meer eigen 

verantwoordelijkheid voor schooldirecteuren. 

De Raad van Toezicht evalueert in zijn rol als 

werkgever periodiek het functioneren van de 

bestuurder in voortgangs en beoorde lings

gesprekken. In deze gesprekken wordt gebruik 

gemaakt van 360 graden feedback op basis 

van het beoordelingskader van de RvT voor 

het functioneren van de bestuurder.  

In februari  een jaar na indiensttreding  heeft 

een beoordelingsgesprek plaatsgevonden met 

de voorzitter van het College van Bestuur op 

basis van 360 graden feedback. In oktober is 

een voortgangsgesprek gehouden. De Raad 

van Toezicht is tevreden over de bereikte 

resultaten en de ontwikkelingen die in gang 

zijn gezet.

VOORUITBLIK 2022

• Aandachtig volgen implementatie van 

het strategisch plan en bijbehorend 

functiebouwwerk.

• Invulling vacante posten RvT teneinde de 

continuïteit te waarborgen.

• Vaststellen van de visie op toezicht en het 

toezicht en toetsingskader binnen de KSU.
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