Jaarverslag raad van toezicht
Algemeen
De gemeenteraden van Middelburg en Vlissingen mandateren hun rol in de Stichting voor Openbaar
Voortgezet Onderwijs Walcheren – Mondia Scholengroep aan de colleges van B&W. De colleges geven
formele goedkeuring bij de aanstelling van een lid van de raad van toezicht. De raad houdt intern toezicht
op het bestuur van de stichting binnen de context van bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid
aangezien het immers gaat om het aanbieden van openbaar voortgezet onderwijs in een groot
verzorgingsgebied.
Uitoefening taken
In 2017 is de Raad zeven maal bijeengekomen en heeft zij haar toezichts-, advies- en werkgeverstaak
toegepast op onder meer de volgende onderwerpen en/of besluiten.













Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2016
Treasurystatuut
Decharge bestuurder 2016
Onderwijs- en examenresultaten
Kwartaalrapportages
Klokkenluidersregeling
Benoeming extern vertrouwenspersoon
Uitkomsten diverse visitaties
Eerste evaluatie van het meerjarenbeleidsplan 2016-2020
Ziekteverzuim en generatiepact
Formatieplan 2017-2018
Begroting 2018

In het verslagjaar is door een vertegenwoordiging van de raad tweemaal overleg geweest met de GMR
over het onderwerpen ‘krimp en de meerjarenbegroting’. Ook hebben leden van de raad werkbezoeken
aan locaties en evenementen afgelegd.
Ten tijde van het samen verder gaan in 2012 van het Scheldemond College en Nehalennia heeft de
toenmalige raad het jaar 2017 als ijkpunt van de besturenfusie benoemd. Op verzoek van de huidige
raad heeft Hogeschool Zeeland het onderzoek ‘Evaluatie Besturenfusie Mondia Scholengroep’
uitgevoerd. De raad heeft kennis genomen van de aanbevelingen in dit rapport en het ook ter informatie
toegezonden aan de colleges van B&W.
Functioneren raad van toezicht
De jaarlijkse zelfevaluatie van de raad is dit jaar uitgebreid met een gesprek tussen de voorzitter en elk
individueel lid. Beide evaluaties hebben geleid tot herijking en punten van aandacht in de werkwijzen
en doelstellingen van de raad.
Hoewel het systeem van permanente educatie formeel in onderwijsland niet van toepassing is, heeft de
raad onderling diverse besprekingen gehad waarbij het op langere termijn teruglopen van het aantal
leerlingen een belangrijk thema was. Hierbij is gebruikt gemaakt van studiemateriaal van ZB
Planbureau. Verder heeft de raad deelgenomen aan een masterclass voor medewerkers, raad en
stakeholders door Marcel van Herpen – auteur van de publicaties ‘ik de leraar’ en ‘wij de leraar’. Op
initiatief van de raad is de studiemiddag ‘Strategisch Partnerschap tussen Bestuurder en Raad van
Toezicht’ onder leiding van Rienk Goodijk georganiseerd waarbij ook de raad en de bestuurder van
Scholengroep Pontes (Goes/Zierikzee) aanwezig waren.

Kwaliteitscommissie
In het afgelopen jaar is de kwaliteitscommissie onderwijs bestaande uit mevrouw Seijbel en de heer
Hiemstra van start gegaan. In een tweetal bijeenkomsten met de bestuurder is onder meer gesproken
over de gesprekkencyclus medewerkers, het generatiepact, het aantrekken van nieuwe docenten, het
professionaliseringsplan en de roosterproblematiek.
Auditcommissie
In 2016 is de auditcommissie bestaande uit de heren Verheijen en Vrolijk vijf maal bijeengekomen met
bestuurder en hoofd bedrijfsvoering. Tijdens deze bijeenkomsten is verdieping gekregen over specifieke
onderwerpen en/of zijn de besluiten voorbereid ten behoeve van de behandeling in de voltallige RvT
zoals:






Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2016
Treasurystatuut
Begroting 2018
Methodiek prognose leerlingen
Voorbereiding selectie accountant voor de periode 2018-2020

Ook heeft de auditcommissie overleg gehad met haar collega’s van Stichting Passend Voortgezet
Onderwijs Walcheren over de financiële positie en risico’s van PVOW in het licht van het veranderende
speelveld in het speciaal onderwijs.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie bestaande uit mevrouw Te Roller en de heer Brandenbarg heeft het jaarlijkse
beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast heeft de bestuurder deelgenomen aan een
collegiale bestuurlijke evaluatie van de VO-academie - een proces waaraan ook de raad haar bijdrage
heeft geleverd.
Honorering
De honorering van de leden was sinds de instelling van de raad in 2012 niet meer gewijzigd. Met de
toenemende verantwoordelijkheid (o.a. Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen) en de toenemende
werkbelasting is daarom een benchmark onderzoek gedaan naar het beloningsniveau in relatie tot het
leerlingenaantal van Zeeuwse onderwijsinstellingen in het voorgezet middelbaar en het MBO onderwijs.
De uitkomst van het onderzoek heeft geresulteerd in het harmoniseren van de vergoeding in lijn met de
Zeeuwse context. De vergoeding ligt onder het niveau van de referentietabellen zoals die door de VTOI
zijn vastgesteld.
Samenstelling raad
De raad heeft op passende wijze afscheid genomen van mevrouw Te Roller, aangezien herbenoeming
statutair niet meer mogelijk was. De vacante plaats is ingenomen door mevrouw Van den Heuvel.
Mevrouw Van den Heuvel is tevens benoemd als vicevoorzitter.
Eind 2017 heeft de heer Van den Bout zijn tweede termijn volmaakt en het proces van de aanstelling
van een nieuw lid is gestart. Mevrouw Van den Heuvel vervangt de heer Van den Bout in de raad van
PVOW. De raad heeft mevrouw Seijbel herbenoemd voor een periode van vier jaar.
Overzicht leden raad
De heer J.A. Brandenbarg te Middelburg

Voorzitter en lid remuneratiecommissie, zittingstermijn tot oktober 2020 (herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
 Adviespraktijk cultuurbeleid, informatiebeleid en procesmanagement (ZZP)
 Voorzitter Wetenschappelijke Raad in Zeeland
 Lid van de stuurgroep Campus Zeeland als vertegenwoordiger van het Onderwijs (naast
bedrijfsleven en overheden)
 Vicevoorzitter van de Rooseveltstichting (verantwoordelijk voor de uitreiking van de Four Freedoms
Awards (New York/Middelburg).
 Vicevoorzitter van de raad van toezicht Probiblio, provinciale serviceorganisatie voor de provincies
Noord- en Zuid Holland.
 Secretaris van het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk
 Lid van de raad van toezicht Film by the Sea
 Lid van het bestuur Museum Bredius in Den Haag
 Lid van de jury Visser-Neerlandiaprijs (Nederland-Vlaanderen)
 Auditor Stichting Certificering openbare bibliotheken
 Extern deskundige voor het vaststellen van Selectielijst Rijksoverheid archief RIVM

Mevrouw Te Roller te Serooskerke
Vicevoorzitter, lid van de remuneratiecommissie, gekozen op voordracht van de GMR, afgetreden in
maart 2017 (niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
 Voorzitter Buurtbus Vereniging Walcheren (onbezoldigd)

De heer D.J. Van den Bout te Vlissingen
Lid, zittingstermijn tot januari 2018 (niet herkiesbaar)
Hoofd- en nevenfuncties:
 Bestuurder ZB
 Voorzitter Landelijk Platform Odensehuizen (onbezoldigd)
 Vicevoorzitter raad van toezicht Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren
 Lid van het bestuur Panorama Walcheren (onbezoldigd)
 Lid van het bestuur van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel Zeeland
(onbezoldigd)

De heer C.A.A.M. Verheijen te Middelburg.
Lid auditcommissie, zittingstermijn tot januari 2019 (niet herkiesbaar)
Hoofd- en nevenfuncties:
 Controller a.i. bij ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen
 Lid bestuur vereniging Fizi (onbezoldigd)

Mevrouw J.J.M. Seijbel te Vlissingen
Lid kwaliteitscommissie en remuneratiecommissie, zittingstermijn tot januari 2021 (niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
 Beleidsmedewerker Facilitair Bedrijf van ROC Scalda



Secretaris Stichting Odensehuis Zeeland (onbezoldigd)

De heer F. Hiemstra te Middelburg
Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2020 (herkiesbaar)
Hoofd- en nevenfuncties:
 Partner bij Van Boven advocaten
 Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling Woongoed Middelburg

De heer J.S. Vrolijk te Goes
Lid auditcommissie, gekozen op voordracht van de GMR, zittingstermijn tot augustus 2020 (herkiesbaar)
Hoofd- en nevenfuncties:
 Directeur Finance Indaver Nederland BV
 Financieel Directeur EcoFuels BV
 Bestuurder Indaver Impex NV

Mevrouw M. van den Heuvel te Ellemeet
Vicevoorzitter, gekozen op voordracht van de GMR met ingang van april 2017. Zittingstermijn tot april
2021 (herkiesbaar).
Hoofdfunctie:
 Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Schouwen-Duiveland
De leden van de raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen.

Tot slot
Met een leerlingenaantal van circa 3000 zal de Mondia Scholengroep ook na 2020 goed in staat zijn om
het onderwijs, zoals we dat nu kennen, te blijven aanbieden. Toch is een belangrijkste uitdaging – naast
de studieprestatie en de maatschappelijke vorming van onze leerlingen – gelegen in de proactieve
afstemming van het aantal medewerkers en de onderwijsfaciliteiten in relatie tot het verwachte in enige
mate dalende leerlingenaantal in het verzorgingsgebied, een ontwikkeling waar ook Mondia
Scholengroep zich niet aan kan ontrekken.
Het huidige gevoerde beleid, de goede financiële positie en de geformuleerde beleidsacties voor de
komende jaren maken dat de raad van toezicht van mening is dat Stichting voor Openbaar Voortgezet
Onderwijs Walcheren – Mondia Scholengroep ook in de toekomst een solide en goed functionerende
onderwijsinstelling zal blijven.
Wij bedanken alle medewerkers en leerlingen voor hun bijdrage aan de behaalde prestaties in 2017.

