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Rapportage CvB 
Rapportage is gedeeld en wordt toegelicht. 

• Cultuuronderzoek heeft plaatsgevonden binnen het DBC. Aan de hand van de bevindingen moet 
een plan van aanpak opgesteld worden. Dit wordt een taak voor de nieuwe rector.  

• Stand van zaken en route van de regionale samenwerking wordt besproken.  
 
Financiën 

• Kwartaalrapportage eerste kwartaal 2022 wordt toegelicht door de controller. 
• Het jaarverslag is goedgekeurd door de accountant en wordt op korte termijn gepubliceerd. Het 

accountantsverslag is nog niet beschikbaar, maar zal naar verwachting  vastgesteld worden in de 
volgende vergadering.  

• De RvT is akkoord met de voorgestelde aangepaste P&C cyclus waardoor de knelpunten die, na 
twee jaar te hebben gewerkt met de huidige P&C cyclus, kunnen worden opgelost. Gekeken 
wordt waar wijzigingen plaats moeten vinden in de jaarplanning RvT. 

 
Onderwijs commissie  
Schoolbezoeken van de RvT hebben plaatsgevonden op De Aventurijn en het Don Bosco College. 
Verslagen zijn gedeeld en een aantal onderwerpen worden uitgelicht. 
Tevens is de onderwijscommissie 26 april 2022 bij elkaar geweest om het inspectierapport te bespreken. 
De beoordeling was in lijn goed, het rapport geeft een goed beeld. Complimenten van de 
onderwijscommissie voor alle mensen in de organisatie. Vragen gaan richting CvB ter voorbereiding op de 
volgende vergadering, waarbij dit punt geagendeerd wordt.   
 
Evaluatie training RvT ‘escaperoom’ 
Iedereen is positief over de “escaperoom” trainingen. Verrassend was dat het digitaal zo goed werkte, te 
danken aan een goed doordacht systeem. Inhoudelijk ijzersterk met een mooie terugkoppeling vanuit het 
Zijlstra Instituut. Veel wordt al in de praktijk toegepast. Er wordt bewuster stil gestaan bij rol van RvT, hoe 
vragen te stellen en elkaar feedback te geven. 
 
Het document ‘Toezichtsvisie’ is gedeeld. De RvT is er nu een jaar mee aan de slag. Alles gezien en geleerd 
te hebben is een evaluatie nodig om te bepalen of het document aangevuld en/of aangepast moet 
worden.  
 
Concept planning RvT agenda 2022/2023 
Concept planning RvT is gedeeld, met het verzoek opmerkingen en aanvulling te melden bij het 
secretariaat.  
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