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De begroting  
De RvT complimenteert de controller en de bestuurder met het jaarplan. De begroting is helder 
uitgewerkt en het document is goed leesbaar, ook voor betrokkenen met een niet-financiële 
achtergrond. 
 
De nieuwe systematiek bekostiging wordt toegelicht door de controller. De vereenvoudiging is 
voor het VO m.i.v. 1 januari 2022, voor PO vanaf 1 januari 2023. De bekostiging bestaat straks 
uit minder componenten en is gebaseerd  op leerlingaantallen en een vaste voet per school.   
 
Van de investeringen ten laste van het vermogen is het beeld vrij stabiel en conform plan.  
 
De NPO middelen maken deel uit van de begroting. Het is een uitdaging om die binnen de 
gestelde termijn van twee jaar uitgegeven te krijgen. Mogelijk kan er een tijdelijke reserve 
gevormd worden om de middelen over een iets langere periode zinvol te kunnen inzetten.  
 
Vaststelling van de begroting kan na advies van de medezeggenschap in de vergadering van 
december. Planning is vaststelling vóór 1 januari.  
 
 
3e kwartaalrapportage en prognose 
Kwartaalrapportage wordt besproken, ontwikkeling is conform verwachting. Aandacht voor inzet 
NPO middelen, voorziening krimp, voorziening groot onderhoud, investeringen in 
onderwijsvernieuwing en duurzaamheid. Een extern bureau heeft opdracht gekregen voor een 
integraal plan/locatie onderzoek DBC t.a.v. verwarming, luchtkwaliteit en ventilatie.  
 
 
Governance traject  
Onlangs is de slag gemaakt van een model met een toezichthoudend bestuur en uitvoerend 
bestuur naar het Raad van Toezicht - College van Bestuur model. RvT heeft 
met beide dagelijkse besturen van de medezeggenschap het gesprek gevoerd over het 
benoemingsreglement RvT. Vanuit GMR is feedback gekomen op het voorstel, RvT besluit 
voorstel tot aanpassing over te nemen. Het definitieve voorstel gaat nogmaals langs de (G)MR 
en kan vervolgens in de vergadering van december vastgesteld kan worden.  
 
 
Rapportage CvB  
Een aantal thema’s uit de rapportage en actualiteiten wordt besproken en waar nodig verhelderd 
door CvB. 
 
In het jaarplan van volgend jaar zal meer aandacht besteed worden aan de kwaliteitscyclus. Inzet 
van het CvB en het  intern toezicht is dat er binnen de organisatie doorlopend gericht gewerkt 
wordt aan onderwijskwaliteit. Dit vertaalt zich naar een gerichte inzet van middelen. In het 
gesprek met de inspectie zal ook het intern toezicht op onderwijskwaliteit een aandachtspunt zijn. 
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