Jaarverslag raad van toezicht 2020
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 van Toezicht houdt intern
toezicht op het bestuur van de stichting binnen de context van de bijzondere maatschappelijke
verantwoordelijkheid, het aanbieden van openbaar voortgezet onderwijs in een groot verzorgingsgebied.
Het interne toezicht is gebaseerd op de ‘Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs’ van de VO-raad
en de geldende wet- en regelgeving voor het voortgezet onderwijs. De Raad besteedt elke vergadering tijd aan
de vraag of de middelen doelmatig worden ingezet. Ook Passend Onderwijs komt elke vergadering aan de
orde.
Uitoefening taken
In 2020 is de Raad achtmaal bijeengekomen om zijn toezichts-, advies- en werkgeverstaak toe te passen op
onder meer de volgende onderwerpen en/of besluiten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corona-maatregelen en consequenties voor het onderwijs
Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2019
Decharge bestuurder 2019
Analyse onderwijs- en examenresultaten, alsmede de kwaliteitskaart
Kwartaalrapportages
Uitkomsten diverse visitaties
Ziekteverzuim en generatiepact
Formatieplan 2020-2021
Stand van zaken PVOW, BVW en ISK
Kwaliteit van onderwijs
Kaderbrief en Begroting 2021
Meerjaren-onderhoudsplan
Herzien van statuten en reglementen
Organisatie-aanpassingen en wisselingen management, bestuur en RvT
Samenwerking CSW en Mondia
Medewerkersonderzoek
Nieuw Koersplan Mondia 2020-2024
Technum (samenwerkingsverband CSW, Scalda en Mondia)

Voorafgaande aan de officiële vergadering komt de Raad kort bijeen zonder de bestuurder.
In het verslagjaar heeft een vertegenwoordiging van de Raad tweemaal overleg gevoerd met de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over een breed scala van onderwerpen, waaronder de effecten
van Corona-maatregelen, ontwikkeling van leerlingenaantallen en de meerjarenbegroting, ruimteproblematiek
leerlingen
Verder hebben leden van de Raad werkbezoeken afgelegd aan schoollocaties en hebben zij evenementen
bijgewoond.
Functioneren Raad van Toezicht
De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad heeft dit jaar plaatsgevonden zonder begeleiding van een externe partij.
Deze evaluatie heeft geleid tot een verdere herijking en aanscherping van de werkwijzen en doelstellingen van
de raad.
De Raad is gewend in het verslagjaar naast de reguliere vergaderingen themabijeenkomsten te houden over
relevante onderwerpen. De geplande gesprekken over: Passend Onderwijs (maatwerk) met presentaties van

een aantal docenten; de vraag wat we onder kwaliteit van onderwijs verstaan onder leiding van een extern
deskundige zijn uitgesteld.
Auditcommissie
In 2020 bestond de auditcommissie uit de heren De Rijke en Vrolijk. De commissie is driemaal bijeengekomen
met bestuurder en hoofd bedrijfsvoering. Daarnaast heeft over enkele ‘kleinere’ onderwerpen een e-mail
dialoog plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomsten is onder andere ingegaan op een aantal specifieke
onderwerpen en zijn besluiten voorbereid ten behoeve van de behandeling in de voltallige RvT, waaronder:
•
•
•
•
•

Jaarverslag, Jaarrekening en Accountantsverslag 2019
WNT-bestuurder
De uitdaging van de aanstaande vereenvoudigde bekostiging
Begroting 2021
Opvolging van de acties uit het accountantsverslag voor verbetering van de financiële bedrijfsvoering
en de controlebeheersing

Kwaliteitscommissie
In het afgelopen jaar heeft de kwaliteitscommissie onderwijs bestaan uit mevrouw Seijbel, mevrouw De Regt
en de heer Hiemstra. De commissie is vier keer bijeen geweest met de bestuurder. Daarbij is onder andere
aandacht besteed aan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De onderwijsopbrengsten/-resultaten/doorstroming
Kwaliteit onderwijs, intervisie
Resultaten tevredenheidsonderzoeken
Corona-maatregelen en consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs
Het generatiepact, mede in relatie tot het aantrekken van nieuwe docenten
Strategisch HRM-beleid
Aanmelding nieuwe leerlingen
De gesprekkencyclus medewerkers
Ziekteverzuim

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie, bestaande uit mevrouw Seijbel en de heer Brandenbarg, heeft het jaarlijkse
beoordelingsgesprek gevoerd met de bestuurder. Daarnaast zijn op reguliere basis gesprekken gevoerd met
locatiedirecteuren en het hoofd bedrijfsvoering om beleid en bestuur in een breder kader te toetsen. In 2019 is
gewerkt aan een aanscherping van het reglement.
Honorering
De honorering van de leden is behoudens indexatie niet gewijzigd. De vergoeding ligt onder het niveau van de
referentietabellen zoals die door de VTOI zijn vastgesteld.
Samenstelling Raad
In 2020 zijn de heren Hiemstra, Vrolijk en Brandenbarg herbenoemd. De heer Voet is in december benoemd en
volgt mevrouw Seijbel op na 31 december.

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); secretaris stuurgroep en procesbegeleider bètacampus
Vicevoorzitter van de Rooseveltstichting (verantwoordelijk voor de uitreiking van de Four Freedoms Awards (New
York/Middelburg).
Lid van het bestuur Film by the Sea
Voorzitter van het bestuur Museum Bredius in Den Haag
Lid van de jury Visser-Neerlandiaprijs (Nederland-Vlaanderen)
Auditor Stichting Certificering Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (CBCT)

De heer D. de Rijke te Vlissingen
Lid auditcommissie, zittingstermijn tot januari 2023 (herkiesbaar).
Hoofdfunctie:
•
Operationeel directeur ADRZ

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

De heer F. Hiemstra te Middelburg
Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2020 (herkiesbaar en herbenoeming is voorgelegd).
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 2024( niet herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Directeur Finance bij Indaver Landfill Reconversion
•
Directeur Financie Participaties bij Indaver Nederland B.V
•
Financieel Directeur EcoFuels BV
•
Lid raad van commissarissen en auditcommissiie Woongoed Middelburg

Mevrouw M. van den Heuvel te Ellemeet
Vicevoorzitter, gekozen op voordracht van de GMR, zittingstermijn tot april 2021 (herkiesbaar).
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Gemeentesecretaris / algemeen directeur gemeente Schouwen-Duiveland
•
Lid van de raad van toezicht Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) namens de Mondia Scholengroep

Mevrouw J. de Regt te Goes
Lid kwaliteitscommissie, zittingstermijn tot januari 2024
Hoofd- en nevenfuncties:
•
Directeur Cultuurconsortium, onderzoek, fondsenwerving, advies, cultuureducatie en –beleid
•
Bestuurslid Stichting Goese Cultuurprojecten
•
Lid raad van toezicht Theaterproductiehuis Zeelandia/Nazomerfestival
•
Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland
•
Bestuurslid culturele raad Goes
De leden van de raad zijn lid van de Vereniging Toezichthouders Onderwijsinstellingen.

Tot slot
Met een leerlingenaantal van ruim 3.000 zal de Mondia Scholengroep ook in 2020 alsmede in een overzienbare
periode daarna, goed in staat zijn om het onderwijs, zoals we dat nu kennen, te blijven aanbieden. Toch is een
belangrijke uitdaging – naast de studieprestatie en de maatschappelijke vorming van onze leerlingen – gelegen
in de proactieve afstemming van het aantal medewerkers en de organisatorische mogelijkheden met de
diversiteit van onderwijs (faciliteiten).
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. De druk op het financiële beheer wordt echter de komende jaren groter vanwege regelgeving uit
Den Haag die negatief kan uitpakken voor Mondia. Op termijn is dat zorgelijk en vereist constante aandacht
van de Raad van Toezicht.
Wij bedanken alle medewerkers en leerlingen voor hun bijdrage aan de behaalde prestaties in 2020.
Namens alle leden van de Raad van Toezicht,
Ton Brandenbarg, voorzitter

