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Opening en welkom  
De Raad van Toezicht maakt kennis met de rector a.i. van het DBC, waarbij ook de opdracht, 
constateringen tot nu toe en aanpak binnen het DBC wordt besproken.   

Nieuwe cao bestuurders  
De CAO voor bestuurders in het PO en VO is geïntegreerd tot één CAO bestuurders funderend onderwijs. 
Het ministerie onderzoekt de mogelijkheden om ook voor de overige medewerkers in het funderend 
onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) één cao te vormen.  

Voortgang begroting en input jaarplan RvT 
De controller licht de voortgang van het begrotingsproces toe. Begroting PO is nagenoeg afgerond, de 
begroting VO is nog in ontwikkeling.  

De accountant en een benchmark door een onafhankelijk bureau hebben duidelijk gemaakt dat er meer 
geïnvesteerd moet worden in de bezetting van het bestuurskantoor. De huidige bezetting is te krap om de 
het primaire proces optimaal te kunnen ondersteunen. Bepaalde kennis en kunde in omvang is nodig, 
maar uitbreiding van het bestuurskantoor is lastig in een krimpende situatie.  

CvB en RvT kiezen er bewust voor om het eigen vermogen in te zetten voor investeringen ter verbetering 
van de (faciliteiten) voor het onderwijs. Middels deze extra investeringen beoogt de SKOV een 
kwaliteitsimpuls te geven. Deze keuze is een aantal jaren geleden gemaakt. E.e.a. in lijn met de gemaakte 
afspraken met het ministerie en inspectie in verband met de te hoge vermogenspositie van de SKOV.

Omgang met actuele problemen als energieprijzen en versnelde invoer duurzaamheid wordt besproken. 
Duurzaamheidsplan wordt gemaakt. Het verkennen van maatschappelijke problemen gebeurt op 
schoolniveau. 

Jaarplan RvT 
RvT levert input voor het jaarplan van de SKOV. Onderwerpen van de themabijeenkomsten worden in de 
termijn agenda opgenomen. De concept planning wordt besproken en met enige aanpassingen 
vastgesteld.  

Jaarplannen  
CvB licht toe dat de opzet van het voorliggende jaarplan van het bestuur, met strategische thema’s, 
aansluit bij het jaarplan van vorig jaar. De BMPO bespreekt haar jaarplan in week 40 met de directeuren. 
Opdracht voor de rector a.i. is om de uitdagingen die voorliggen duidelijk in kaart te brengen en een plan 
van aanpak uit te werken. Dit plan van aanpak vormt de basis voor het jaarplan DBC. Voor alle 
jaarplannen geldt dat deze de leidraad vormen bij de voortgangsgesprekken en de monitoring door de RvT 
en het bestuur.  
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