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1. Vooraf

Voor u ligt hetjaarverslag over 2021 van de Raad van Toezicht (RvT) van Stichting Invi-
tare. In dit verslag geeft de RvT een overzicht van haar werkzaamheden en legt aan di-
rect belanghebbenden (personeel, ouders, medezeggenschapsraden) verantwoording af
over de wijze waarop in 2021 het toezicht Is uitgeoefend. Tevens heeft hetjaarverslag de
functie om aan de rijksoverheid, gemeenten en de onderwijsinspectie verantwoording af
te leggen over het uitgevoerde toezicht.

De RvT bestaat ult vijf personen, die zijn gekozen op basis van een profiel en middels
een vastgelegde openbare werving- en selectleprocedure. ZiJ oefenen hun taak ult op ba-
sis van hetgeen daarover in de Wet (WBTR) per 1 juli 2021 Is geregeld en verder is vast-

gelegd in vigerende statuten en reglementen. De leden van de RvT opereren zonder last
of ruggenspraak en zijn daarmee onafhankelijk.

Door het verlopen van de maximale zittingstermijn van twee leden, te weten de voorzit-
ter en een lid RvT, zijn er het afgelopen jaar twee vacatures In de RvT geweest. Vooraf-

gaand aan de procedure (eind 2020) hebben het College van Bestuur (CvB) en de RvT
met het oog op de te stellen vacatures de documenten Benoemingsprocedure RvT en
Profiel RvT herzien en vastgesteld. Met de benoeming van de twee nieuwe leden respec-
tlevelljk per 1 maart en per l april is de RvT weer compleet.

De RvT volgt actief de prlnclpes van good governance en zet zich in door aan de verdere
ontwikkeling ervan een bijdrage te leveren. De RvT ziet voor zichzelf, gebaseerd op de in
2020 herziene Code Goed Bestuur In het Primair Onderwljs, drie hoofdtaken; Toezicht
houden, klankbord zijn voor de bestuurder en het uitoefenen van het werkgeverschap
van de bestuurder.

De RvT Is (collectief) lld van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen
en Nederlandse Vereniging Toezicht Klnderopvang (VTOI-NVTK) en weet zich vertegen-
woordigd door deze vereniging in onder andere de cao-afspraken voor bestuurders.

2. Visie OD het toezicht

Vanult maatschappelijke doelstellingen en de daarmee verbonden onderwijsdoelen be-
schouwt de RvT als haar kerntaak: Het houden van integraal toezicht op het beleid van
het College van Bestuur (CvB), de uitvoering daarvan en op de algemene gang van zaken
binnen de organlsatie, evenals de naleving van statuten en reglementen en wettelijke
verplichtingen van de stlchting. De RvT respecteert daarbij de eigen verantwoordelijkheld
van het College van Bestuur. Specifiek ziet de RvT toe op de borging van de publieke be-
langen zoals de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheld van het, op de onder haar
bevoegd gezag ressorterende scholen. De RvT werkt vanuit het besef dat maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid de basis is: het toezicht dient een publiek belang. Onderwijs
wordt (grotendeels) door de overheld gefinancierd. Daarnaast en vooral is onderwijs van
vltale maatschappelijke betekenis omdat het In belangrijke mate bijdraagt aan de vor-
ming van kinderen, zodat zlj later in staat zijn op volwaardige wijze in de maatschappij
te functioneren en zich daarin te ontplooien. Op grond van bovenstaande is het meer dan
terecht dat er hoge elsen worden gesteld aan de maatschappelijke en de publieke verant-
woording van het toezicht.

In dit verslagjaar is het strategisch beleidsplan 2017/18-2021/22 herzien en gewijzigd in
het strategisch beleidsplan 2020/21-2024/25 genaamd:

"Ik-gericht en wij-afhankelijk:

gecontinueerd". In verband met de COVID-19 pandemie, wetke een groot effect had op
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het onderwijs in 2020 en 2021 was het niet mogelijk om de herzlening van het strategle-

plan breed in de organisatie te bespreken. Vanwege de bewegingsbeperkingen om de
verspreiding van het virus zo veel als mogelijk te voorkomen, waren de ontmoetingen
vaak online via teams en een enkele keer was een fysieke ontmoeting mogelljk. Het stra-
tegisch plan Is een belangrijke basis geweest bij' het uitvoeren van de toezichthoudende
taak van de RvT. Bij het toezicht heeft de RvT, naast toezlcht op de kwaliteit en contl-
nu'itelt, ook aandacht voor de flnanciele stabiliteit van de organlsatle.

De bevoegdheden van de RvT zljn vastgelegd in de Wet (WBTR), statuten en daarop ge-
baseerde documenten. Daarnaast laat de RvT zich door het CvB en andere bronnen infor-
meren over interne en externe ontwikkellngen die van belang zijn voor Invltare. Daarbij
horen onder andere de resultaten van de onderzoeken door de onderwijsinspectie.

In het Toezichtkader (herzien In 2020) zijn de vlsie, de uitgangspunten en de werkwljze
van de RvT geformuleerd. Tevens is beschreven op welke wijze en met welke frequentie
de RvT rapportages van het CvB wenst. Naast de reguliere taken is in het Toezlchtkader
ruimte gecreeerd om met het CvB te sparren over belangrijke ontwikkelingen, kwalltelt
van het onderwljs, scenario-denken en rlsicomanagement. Dit Toezichtkader vormt de
basis voor een jaarplannlng in afstemming met het CvB. Dit Toezlchtkader document
wordt door de Raad Jaarlijks geevalueerd en bijgesteld.

3. Samenstellina CvB en RvT

College van Bestuur
Vanaf augustus 2016 wordt de functle van voorzitter van het College van Bestuur (CvB)
door mevr. drs. F.M. van Veen vervuld.

Tabel la: Persoonlijke gegevens CvB

Nagm Fransje van Veen
Datum aanvang functie als
voorzitter Cotlege van Bestuur

01-08-16

Nevenfuncties Lid adviesraad Merlet College

Raad van Toezlcht
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Tahel l.b Persoanlijke gegevens RvT-feden

Paul Schalks

Functle]

Voorzlt.ter vanaf 01-01-19 - 01-
04-21
Nevenfunctle:
• Lid Raad van Advies Meta-

meer Boxmeer/Stevens-
beek

Tweede

"D?aUii1j1 ~ '

01-01-13

'Diaturrt" ' ' ' '

_L

01-01-17

' D^it'u'hi d6fi-

31-12-20
Verlengd
l.v.m. Corona
01-03-21

Theo joosten Voorzitter
Nevenfuncties:
• Lid Raad van Commissa-

rlssen van Sportfondsen
Nijmegen

* Voorzltter Turnverenlglng
Orsnje Blauw Nijmegen

Eerste 01-04-21 01-04-25 01-04-29

Lla Burgers Vicevoorzitter Tweede 01 01-15 01-01-19 01-01-23

Wim Valks Lldtot 01-03-21 Tweede 01-03-13 01-03-17 01-03-21

Corlne Hennekes
- Jongsma

Lld
Nevenfuncties:

Eerste 01-01-19 01-01-23 01-01-27



4. Nevenfuncties en veraoedinaen

Vier leden van de RvT bekleden naast hun functioneren als lid van de RvTvan Stichting
Invitare nevenfuncties. Deze nevenfuncties zijn nlet conflicterend met de functie lid van
de RvT van Stichting Invitare. Voor het vaststellen van de vergoedlngen heeft de RvT
zich laten leiden door de "Handreiking honorering van raden van toezicht van onderwljs-
instelllngen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI-NVTK)
2.016". Voor onderwijsstichtingen met een vergelijkbare omzet ligt de bandbreedte vol-

gens voornoemde handrelking voor leden tussen €2.500 en €4.000 en voor de voorzlt-
ter tussen €3.750 en €6.000. In dit verslagjaar is aan de voorzitter en aan de leden van
de RvT van de Stichting Invitare de volgende netto-vergoedingen overeengekomen; voor
de voorzitter, €3.500, voor de vicevoorzitter €2.000 en voor de leden €1.500, Deze
handreiking werd In 2020 aangepast hetgeen wil zeggen dat voor de volledigheid en

juistheid de bedragen zijn aangepast naar de WNT indexerlng die geldt voor 2020. De
RvT zal in en voor de periode 2022 onderzoeken of de huidige honorering aangepast
moet worden. De leden van de RvT ontvangen voor eventueel gemaakte reiskosten een
vergoeding van €0,28 per km of vergoeding openbaar vervoer. Verder beschlkt de RvT
over een budget van €2.000 per jaar voor deskundlgheidsbevorderlng. Op grond van de
nota "Goed onderwijs - Goed Bestuur", is voorzlen in een budget voor een lldmaatschap
van de Nederlandse Vereniglng van Toezichthouders evenals in een bestuursaansprake-
lijkheidsverzekering.

5. Professionaliserina van de Raad

In dit verslagjaar beschikten de leden over voldoende llteratuur om een adequate door-
ontwikkeling binnen de rol van toezlchthouder mogelijk te maken. De leden kunnen ge-
brulk maken van een digitale leesportefeullle waarin achtergrondinformatie is opgeno-
men. Aangezien de leden lld zljn van verenlging van toezichthouders VTOI-NVTK ontvan-

gen zij tevens van die zijde relevante informatie. Daarnaast is het gebrulkellj'k dat de le-
den elkaar informeren over relevante zaken. In verband met COVID-19 vonden veel
scholingsbijeenkomsten van VTOI-NVTK online via Zoom plaats. Een lid van de raad
heeft deelgenomen aan de Algemene Leden Vergadering (ALV) waar o.a. het onderwerp
Code Goed Toezlcht aan de orde werd gesteld. Een lid volgde nog net voor de tweede
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• Vice voorzitter Raad van
Toezicht: Bibliotheek Mont-
ferland

• Lid Raad van Bestuur
Stichting Leergeld Arnhem

• L!d Raad van Eiestuur
Stlchting Dak- en Thulslo-
zen Amhem

Henk Rljks Lld
NevenFuncties:
• Raadslid Gemeente Belan-

gen gemeente Aalten
* Voorzitter Clientenraact
• Estinea Aalten
• Voorzitter FC Dinxperlo

Eerste 01-01-19 01-01-23 01-01-27

Wim Oosterman Lid
Nevenfunctles:

Pfojectcotirclinator Regionale

Aanpak Lefarentekort Oost Ne-

derland

CoordinatorStichting VPTZ Mid-

den Gelcterland

Eerste 01-03-21 01-03-25 01-02-29



lockdown, fysiek, de bijscholingsbijeenkomst van VTOI-NVTK "Toezien op personeelsbe-
leid en organisatieontwikkeling".

6. Schoolbezoeken

De RvT bezocht met de voltallige raad tijdens de maanden september en oktober zes van
de negen basisscholen, te weten: OBS De Kameleon in Mill, OJBS Elckerlyc in Gennep,
OBS Bonckert In Boxmeer, SBO Wlngerd in Cuijk, OBS Harlekijn in Cuijk en OBS Klimop
in Bergen, Met het schoolbezoek wil de RvT betrokkenheld tonen en zlch een beeld vor-
men van de scholen en het onderwijs waarop het toezicht houdt. De RvT heeft de intentie
om in elk geval eenmaal per twee jaar alle locaties onder schooltijd te bezoeken.

7. QyerzLcht inhoud veraaderinaen en informatievoorzienina

Vergaderingen van de RvT zijn openbaar en vergaderstukken zijn toegankelljk voor de
betrokkenen.

In dit verslagjaar vergaderde de RvT zeven keer. In totaal vijf keer samen met CvB en
twee keer In besloten vergadering waarin het functloneren van de raad, het samenspel
met de CvB werd geevalueerd en tevens ook in verband met twee nieuwe leden aandacht
was voor teambuilding. Twee keer had een delegatie van de RvT overleg met een delega-
tie van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) en CvB. Een keer vond
een bijeenkomst plaats met RvT, directie en CvB.
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26-01-21 Reguliere

vergadering
RvT online via
Teams

• Risicobeleid Invitare
• Stand van zaken Covid
• Marap t/m november
• Benoeming voorzitter en nieuw lid RvT
• Voorbereiding jaarverslag RvT
• Voorbereiding bijeenkomst met de delegatie van de

GMR 13 april
• Voorbereiding functioneringsgesprek CvB
• Passend onderwijs

Teams
• CvB
• Notulist

13-04-21 Reguliere
Vergadering
RvT

• Bestuursverslag, jaarverslag RvT, jaarrekening In-
vitare over 2020, adviezen accountant

• Evaiuatie strategisch plan
• Marap E/m februari
• Concept-bestuursformaUeplan 2021/22
• Rooster van aftreden RvT
• Bespreekpunten jaarlijks overteg delegaties RvT en

de GMR en CvB
• Jaarprogramma schooljaar 2021/22

* 5 leden R.vT
• CvB
• Notulist
< Accountant bij

toelichting ac-
countantsver-
slag bij de
jaarstukken via
Teams

13-04-21 Regutierjaar-
lijks overleg
delegaties
RvT, GMR en
CvB online via
Teams

• Tevredenheid GMR en MR's over het: functioneren
van de medezeggenschap

• Ervaringen GMR en RvT met de uitvoering van het
strategisch beleidsplan afgeiopen 4 jaren

• Wijze van toezichthouden door de RvT op het aflo-
pend strategisch plan

• Standpunten m.b.t. ontwikkeling leerlingenaantal-
len in de regio

• Aanpak tevredenheid personeel en wljze van om-
gang met variaties in het aanbod van leerkrachten

• 2 of 1 keer per jaar vergadering

• Vz en vvz RvT
2 leden GMR

• CvB
• Notulist



De RvT heeft geconstateerd dat zij, de GMR en andere partlcipanten relevante documen-
ten (van het CvB) tijdig ontvangen. Ter bespreking, c.q. beoordeling van het gevoerde
beleid heeft de RvT informatie verzameld en ontvangen in de vorm van algemene, onder-
wijskundlge en financiele (voortgangs-)verslagen, rapportages en plannen behorend bij
de onderwerpen als genoemd in voorgaande tabel.

Voorts heeft de RvT ledere vergaderlng de "Mededelingen CvB" ontvangen betreffende
actuele ontwikkelingen. Het CvB zorgt voorafvoor schriftelij'ke informatle.

8. De werkzaamheden van de RvT (zoals statutair vastaeleadl

• In de rol van werkgever heeft de remuneratiecommlssie In september het functioneren
van de bestuurder beoordeeld ditjaar middels een functioneringsgesprek en een
waarderingsgesprek;
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22-06-21 Regullere
vergadering
RvT

Concept-strategteplan 2021/22 en concept meerja"
ren activiteitenplan 2021/22 - 2025/26
Ondertekeningjaarstukken 2020
Presentatie NPO-participatiefonds
Marap t/m mei
Concept-besfcuursformatieplan 2021/22
Code Goed bestuur en Wet Bestuur en Toezicht
rechtspersonen
Conceptjaarverstag 2020
Voorbereiding zelfevaluatie

• 4 leden RvT
• 1 lid RvT met

bericht van ver-
hindering

• CvB
• Notulist:

28-09-21 Reguliere iverieg met: directieberaad:
Presentatie Marijkev.d. Venne
Overleg over strategieplan e.d.
Reguliere vergadering RvT:
Strategieplan en activlteltenplan 2021-2025
Marap t/m augustus
Wet Bestuur en Toezicht, advies Vos-ABB inzake
bestuursaansprakelijkheidsver^ekering
Voorbereiding extra overleg met GMR-delegatie
NPO-subsidies

Reguliere vergade-
rlng;
• 5 leden RvT
• CvB
• Notulist
Overleg met direc-
tieberaad tevens:
• 8 leden directie-

beraad
• 1 lid directiebe-

raad afwezig
met kennisge-
ving

28-09-21 Extra overleg
delegaties
RvT,
GMR en CvB

Uitwisseling ervaringen afgelopen l'/2jaar
* Jaarversfag GMR.
• NPO-subsidies
• RvT toetsing op uitvoering strategieplan

Vz en vvz RvT
Vz en secreta-
ris GMR
CvB
Notullst

16-11-21 Besloten RvT-
vergadering
Voorberelding
Zelfevaluatle

• Terugbiik op de onderlinge samenwerking RvT
• Reflectie op de zes schoolbezoeken
• Reflectie op het artikel 'De waarde van openhartig

lulsteren en vrijmoedig spreken'
< Gezamenlijke voorbereiding zelfevaluatie

4 leden RvT
1 lid RvT afwezig
met bericht van
verhindering

08-12-21 Besloten RvT-
vergadering
ZelfevaluaUe
en Teambuil-
ding

• Teambuildingsactiviteit
• Terugkijken (constateringen vorige zelfevaluatie) en

voorultkijken
• Benocmen aandachfcspunten voor het komend Jaar

• 5 leden RvT

21-12-21
Onllnevla
Teams

Reguliere RvT-
vergadering
RvT

• Conceptbegroting 2022 en MJB 2023-2026
* Route tender accountant
* Benchmarkrapport van Ree
• Marap t/m oktober
• Actualisatie statuut en reglementen medezeggen-

schap
Jaarverslag GMR 2020/21

• Code Goed bestuur

• 4 leden RvT
• 1 lid RvT afwezig

met kennisge-
ving en inbreng

• Cv8
• Notulist



• Het houden van toezicht op het door het beleid van het CvB door middel van het actief
verzamelen van informatle, het ontvangen en bespreken van rapportages en monde-
linge overdracht van informatie door CvB;

• In aprilheeft de RvT In beglnsel goedkeurlng verleend aan de Jaarrekening 2020 en In

Juni heeft de RvT de jaarrekening definitief goedgekeurd;
• In september heeft de RvT goedkeuring verleend aan het strateglsch beleidsplan

2020/21-2024/25: "Ik-gericht en wij-afhankelijk: gecontinueerd".
• In december heeft de RvT goedkeuring verleend aan de begroting 2022 en kennisge-

nomen van de meerjarenbegroting 2023-2025;
• Tweemaal perjaar voeren het bestuur en (de voorzitter van) de RvT overleg met het

Overlegorgaan Toezicht Openbaar Onderwijs (OOTOO).

9. Zelfevaluatie van de raad

Op respectievelijk 16 november en 8 december heeft de RvT in een tweetal besloten ver-

gaderingen het functioneren van de RvT en het samenspel met het CvB geevalueerd. De
RvT vindt de zelfevaluatie en de verslaglegging daarvan onderdeel van de verantwoor-
ding en transparantie van haar professioneel handelen.

De volgende (hulp)middelen en literatuur zijn gebruikt; De dilemmavragenlijst (GITP);
Code Goed Bestuur In het Primalr Onderwijs, Handreiking evaluatle samenspel toezicht-
houders-bestuurders door Betty Lutke Schipholt in opdracht van VO-raad en VTOI-NVTK

(Juli 2021), artikel De waarde van openhartig luisteren en vrijmoedig spreken en het ver-
slag RvT-zelfevaluatie 2020.

Inleiding
De zelfevaluatle Raad van Toekomst (RvT) heeft plaatsgevonden in twee bljeenkomsten;
tijdens de eerste bljeenkomst reflecteerde de raad op de onderlinge samenwerking van
het afgelopen jaar, op de zes schoolbezoeken en op de Deep Democracy1 aanpak meer
specifiek het artikel 'De waarde van openhartig luisteren en vrijmoedig spreken' en ten-
slotte de gezamenlijke voorbereiding zelfevaluatie. Tljdens de tweede bljeenkomst 'de

RvT-zelfevaluatie' stond een teambuildlng activiteit gepland, keken we terug op de con-
stateringen van de vorlge zelfevaluatie (2020), op het nog lopendejaar 2021 en voorult
naar het voorliggende jaar 2022.

De Raad van Toezicht van stichting Invitare bestaat statutair uit vljf leden. Jaarlijks eva-
lueert de Raad van Toezicht haar functloneren In de voorgaande periode. Het resultaat
van de zelfevaluatie wordt schriftelijk vastgelegd en is onderdeel van hetjaarverslag van
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht ziet de evaluatie en de verslaglegging daar-
van als noodzakelijk onderdeel van het professioneel functioneren, en als noodzakelijk
voor de kwaliteitsborging.2

Deep Democracy wordt in de Invitare organisatie ingevoerd middels een scholingsprogrsmnna genaamd
'Now we're Tal-

king!', Deep Democracy in actie, Frank Weijers, Een methode waarin getracht wordt om 'alle' meningen boven wdtcr te
krijgen. De methode wordt toegepast in de teams om negatieve onderstromen en stilgehouden argumenten tegen te gaan.
Het resultaat is dat medewerkers zich echt gehoord voelen en er betere besluiten worden genomen.

2 De RvT houdt tevens jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder en spreekt minimaal eenmaal per jaar met de
GMR. Ook hiervan wordt schriftelijk verslag gedaan. Een thematische bij'eenkomst met alle schooldirecties (passend in de
strategische ontwikkelingvan de stichting) is vast onderdeel van dewerkwijzevan de RvT.
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Evaluatie RvT dag l

Terugblik op de onderlinge samenwerking
Het afgelopen jaar namen we - vanwege het aflopen van twee termijnen van vierjaar -

afschejd van twee leden van de RvT (voorzitter en lid) en traden per 1 maart 2021twee
nieuwe leden aan waaronder de voorzitter. Om ons functloneren verder te verdiepen, te
verbeteren en nieuwe leden te introduceren hebben we twee RvT-evaluatie bijeenkom-
sten belegd waarin we naast reflectie op ons functioneren ook de aandacht richtten op
teambuilding en op de invulling van onze gewenste veranderende rol als RvT, Concreet;
van control, zonder dit uit het oog te verliezen, naar bevorderen van innovatieve organi-
satieontwikkeling,

Reflectie op de schoolbezoeken
De RvT bezocht tijdens de maanden september en oktober zes van de negen Invitare ba-
sisscholen. We kijken terug op een (wederom) bijzonderjaarwaarin de scholen hadden
te maken met slulting van de scholen en onllne onderwljs In de periode december 2020
tot en met februari 2021 en bijzondere maatregelen als gevolg van de COVID-19 pande-
mie. Scholen kregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) extra gelden om
de zogenaamde "Corona-achterstanden" aan te pakken. Als RvT werden wij door het col-
lege van bestuur goed op de hoogte gesteld over hoe de NPO-gelden besteed zullen gaan
worden. Het was inspirerend om tijdens de schoolbezoeken te constateren dat leraren en
kinderen daadwerkelijk profiteerden van deze extra NPO-gelden. Het effect van de maat-
regelen zal goed gemonitord moeten worden.

Reflectie artlkel Deep Democracy
De RvT heeft het artikel 'De waarde van openhartig luisteren en vrijmoedig spreken' met
veel interesse gelezen. De RvT verwacht dat Deep Democracy goed aansluit bij de ma-
nier van denken van de directles en medewerkers van Invltare. De talenten van mede-
werkers kunnen zo (nog) beter benut worden en de energie die In de organisatie besloten
ligt komt zo beter vrij'. Uiteindelijk is dlt ook positief voor het leerproces van de kinderen,
zij kunnen daardoor het beste uit zichzelf te halen en Deep Democracy sluit bovendien

goed aan bij burgerschapsvorming.

Gezamenlijke voorbereiding zelfevaluatie
Bij de voorbereidlng RvT-zelfevaluatle stond een belangrijke vraag centraal: Wat voor
RvT willen wlj zijn? Willen we naast de wettelijke taken zoals goedkeuren van de begro-
ting, jaarverslag, strateglsche plannen, controleren of het college van bestuur haar taak
uitvoert, daarnaast ook meer een sparringpartner zijn van het college van bestuur, een
RvT die meer onderdeel is van het geheelvan de organisatie. De RvT wil een toezicht-
houder nleuwe stijl zljn (meer sparrlngpartner, meedenken en zichtbaar zljn In de organi-
satie o.a. door jaarlijks enkele scholen te bezoeken). Wat dit voor de inhoud van deze rol
betekent zal in het komend jaar, in overleg met het College van Bestuur, verder ultge-
werkt worden. Hulpmiddel hlerbij was de dilemma-vragenlijst (GITP).

Evaluatie RvT dag 2
Terugkljken (constateringen vorige zelfevaluatie) en vooruitkljken

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs geeft een leidraad voor het intern toezichts-
orgaan. In het handelen van de RvT staat deze code altijd centraal. Belangrijke aan-
dachtspunten betreffen tenminste de kwallteit van het geboden onderwijs, rechtmatig en
integer bestuur en beheer van de organisatie, de rechtmatige verwerving en doelmatlge
en rechtmatige bestemming en aanwending van mlddelen en de naleving van de code.
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RvT-Invitare heeft tevens een eigen toetsingskader genaamd:
'Toetsingskader RvT-Invi-

tare; Uitgangspunten en visie'. We constateren dat dit toetsingskader - om actueel te
blljven - tegen het llcht gehouden moet worden. De RvT zoekt een (nieuwe) balans tus-
sen toezicht gebaseerd op princlpes en toezicht gebaseerd op regels, tussen monitoren
van objectieve gegevens, tussen afvinken en ondervinden, tussen formeel-afstandelijk en
betrokken toezicht, tussen aansprakelijk en aanspreekbaar zljn,

De RvT wil naast de nodlge aandacht voor beheersing en control meer aandacht voor vi-
sie en innovatie. De aandacht was tot nu toe vooral gericht op beheersing en control en
dat paste goed bij de huidige organisatlefase van Stichting Invitare waar de aandacht
vooral gerlcht is op de interne organisatie. De vraag is nu 'hoe' we als RvT het managen
van toekomstrobuustheid van Invltare kunnen bevorderen.

Het gaat de RvT er dan om dat kansen en knelpunten structureel beoordeeld worden en
hoe, op welke wijze en in welke mate de organisatie inspeelt op kansen en uitdagingen!

Het gaat dan bij organiseren en herorganiseren om de toenemende aandacht van het
College van Bestuur op verandering (innovatie). Beheersing blljft nodig maar innovatie is
steeds meer nodig in antwoord op de uitdagingen waar het onderwij's voor gesteld wordt.

Focus op kansen en uitdagingen (innovatie) versus focus op beheersing van de be-
staande vorm. In dat licht lijkt het de RvT goed om het volgend jaar minder tijd te beste-
den aan beheersing en control en meer tijd in te ruimen voor visie en innovatie. Minder
tijd kan bijvoorbeeld besteed worden aan het Marap overzicht; niet In iedere RvT-verga-
dering - als daar geen aanleiding voor is - hoeft dit uitgebreld besproken te worden; le-
zen vooraf is dan voldoende.

Als betangrijke thema's voor het volgend jaar ziet de RvT

• Visievorming, organisatieontwikkeling en innovatie;
• Ontwikkeling Integrale Kind Centra (IKC);
• Visieontwikkeling op Openbaar Onderwijs;
• Passend Onderwijs/ Jeugdzorg;
• Talentontwikkeling van medewerkers.

De RvT heeft in de evaluatie tevens stilgestaan bij de relatie met College van Bestuur
waarbij de RvT heeft aangegeven dat zij het komend Jaar expllclet aandacht wil geven -

mede in het licht van de loopbaanplanning van CvB - aan het belang van een goede ver-
trouwensrelatie.

Verder heeft de RvT stilgestaan bij de vergoedlng die de leden van de Raad van Toezicht
ontvangen voor de ultoefening van de toezichthoudende rol. Binnen de RvT-Invitare was
dit lang een punt dat niet besproken werd, vanuit het uitgangspunt dat de vergoeding de
Stichting niet te veel mocht belasten. Maar ook speelde hierbij de taakopvatting datje
vooral toezichthouder was uit maatschappelijke betrokkenheid; de toezichthoudende rol
werd min of meer gemarglnaliseerd. Daar staat tegenover dat de taken van de toezicht-
houder de laatste jaren flink gegroeid zijn. Denk onder andere aan de werkgeversrol voor
het College van Bestuur, de verantwoordingsplicht die afgelegd wordt aan de participe-
rende gemeenten, de samenwerking met organlsaties voor onder andere kinderopvang,
Passend Onderwijs en meer. En daaruit voortvloeiend de verantwoordelijkheden en aan-
sprakelijkheid. Dit werd onlangs (1 juli 2021) nog bevestigd en versterkt door de in wer-
king getreden Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), De rol die genomen
wordt vraagt Inzet, professionalitelt en een informatie verplichting van alle leden.
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Afspraken

• De RvT heeft In toenemende mate oog voor het maatschappelijk belang meer in het
bijzonder de belangen van leerlingen en hun ouders. Deze vertegenwoordlgende rol
betekent dat in het toezicht de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs centraal zal
staan en tevens dat de leden van de RvT (meer) in contact staan met de samenlevlng
vla schoolbezoeken en door meerdere keren perjaar gesprekken met leerkrachten en
ouders te voeren (GMR), Daarnaast door informatieverzameling bij o.a. externe sta-
keholders, zoals kinderopvang en vervolgonderwijs.

• De Rvt zal het komende vergaderjaar meer aandacht geven en tij'd vrijmaken voor vl-
slevorming, organlsatieontwlkkeling en innovatie en denkt daarbij aan de Inhoudelijke
thema's; vlsie Openbaar Onderwijs, Passend Onderwijs, IKC-ontwikkeling en talent-
ontwikkeling.

• Binnen de RvT is afgesproken dat zij drie keer perjaar; meer specifiek twee keer in
het voorjaar en een keer In het naj'aar in de agenda van de RvT-vergaderingen een
half uur tijd in zullen ruimen om aan genoemde thema's aandacht te geven.

• De RvT zal naast toezien op het bestuurlijk handelen en op de financien in toene-
mende mate aandacht hebben voor de opbrengsten van de onderwijskwaliteit (inte-
graal toezlen): onder andere door de inzet van de NPO-middelen te monitoren en te
bespreken.

• Toetslngskader RvT-InvItare; Uitgangspunten en visie tegen het licht houden m.b.t.
de veranderende stijl van toezicht houden (nieuwe balans) en indien nodig aanpas-
sen.

• De Remuneratiecommissie zal expliciet aandacht geven aan de goede vertrouwensre-
latie met College van Bestuur en op verzoek van CvB afspraken maken over haar
loopbaanplanning.

• Vergoeding van de leden van de RvT herzien. De RvT geeft daarvoor een adviesop-
dracht aan een advocatenbureau. Leidraad voor de vergoeding is de handreiking ho-
norering toezichthouders onderwijs van de VTOI-NVTK.

• Tot slot spreekt de RvT af om het komend jaar het moment van de zelfevaluatie te
koppelen aan de start van het nieuwe schooljaar. Zo wordt terugblikken en vooruit-
zien versterkt en de ontwikkeling van de RvT als team bevorderd.

IQ.Oordeel over het aevoerde beleid

Financieel beleld: De RvT heeft geconstateerd dat de stichting 'in control' is en financl-
eel in goede conditie verkeert; de middelen die door de organlsatie beschikbaar zijn ge-
steld op rechtmatige en doelmatige manier zijn ingezet. Dit is geconstateerd aan de hand
van de bespreking van de financiele en Inhoudelijke rapportages van het CvB, de meerja-
renbegroting, de investeringsplannen en de risicoanalyse uitgevoerd door INFINITE Fi-
nancieel B.V. die dit verslagjaar heeft plaatsgevonden. Uit de analyse die in het voorjaar
werd uitgevoerd is gebleken dat stichtlng Invitare veel aandacht heeft voor risico's en het
managen daarvan met behulp van beheersmaatregelen, ook In vergelijking met andere
organisaties,

Dlt verslagjaar werden er door het Rijk als gevolg van de COVID-19 pandemie extra gel-
den ter beschikking gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om kinderen
ondanks de coronacrisis alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te
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bleden. De zogenaamde NPO-gelden zijn bestemd op herstel en ontwikkeling van het on-
derwijs, op het inhalen en en compenseren van vertraging, en op het ondersteunen van
kinderen met achterstand.

Onderwljskundig beleid: Begln van dit verslagjaar werd bekend gemaakt dat scholen
extra NPO-gelden krijgen om de gevolgen van het geven van onderwijs op afstand te be-

perken. Tevens werd bekend gemaakt dat de MR een instemmingsbevoegdheid krijgt bij
het vaststellen van de schoolprogramma's NPO om de middelen op school in te kunnen
zetten. Het NPO-plan werd door de voorzitter van het CvB aan de RvT gepresenteerd. In
verband met COVID-19 pandemie zijn er landelijk zorgen over de effecten van alle nood-
zakelijk coronamaatregelen op leerlingen. Wat predes de effecten zullen zijn op de leer-
lingen van Invitare is nog niet in te schatten.

Binnen de stichting hanteert elke school een systeem om prestaties van leerllngen te vol-

gen zodat ook bovenschools inzicht in de resultaten aanwezig is. Het systeem is gekop-
peld aan de landelijke prestatienormen, waardoor de RvT de resultaten goed kan beoor-
delen. De onderwijskundige resultaten worden jaarlijks door de voorzitter van het CvB in
het bestuursverslag aan de RvT gepresenteerd. De RvT Is van oordeel dat Invltare een

goed systeem van monitorlng heeft en dat op juiste wijze toepast. De RvT acht het van
belang deze monitor krltisch te gebruiken en daarmee zwakheden /risico's op scholen bij-
tijds te signaleren ten behoeve van de verbetering van de onderwijskwaliteit. De RvT
vlndt het belangrijk dat alle scholen van de stichting tenminste een basisarrangement
hebben,

Personeelsbeleid: De RvT constateert dat de Stichting belangrijke stappen zet m.b.t.
haar personeelsbeleid. De vervangingsproblematiek was in dit verslagjaar door COVID-19
extra groot en legde daarmee grote druk op de organisatie. De RvT onderschrljft het
streven van het CvB om -in samenwerking met andere besturen- intensiefte werken aan
het oplossen van het toekomstig lerarentekort. De RvT ziet verder dat de problematiek
rondom het leraarschap zoals dat landelijk manifest is ook binnen de stichting speelt. Tij-
dens dit verslagjaar was de coronacrlsis aanleiding voor een versterking van het leraren-
tekort. Minder leraren waren beschikbaar door onder andere lange wachttijden voor test-
uitslagen en quarantaines. Daarnaast zijn er leraren in de risicogroep die het lastig vin-
den om fyslek onderwijs te geven tijdens de Corona periode.

Samenwerking: De RvT stelt vast dat goede relaties met derden in de regio het moge-
lljk maken om oplossingen te bedenken voor het omgaan met krlmp, het samenwerken
met scholen van andere stichtingen en kinderopvang en op het terrein van ondersteu-
nende diensten, In dit verslagjaar zijn op het gebied van IKC-vorming, en (gezamenlijk)
betrekken van nieuwe gebouwen belangrijke stappen gezet. De rol van Invitare in de sa-
menwerkingsverbanden passend onderwijs wordt met regelmaat gevolgd. De RvT vindt
de wijze waarop het toezicht In deze verbanden is geregeld nog niet voldoende doorzich-
tig. Voor de samenwerking tussen schoolbesturen is langzaam een platform aan het ont-
staan In het lokale beleid. De raad vindt de reactivering van de Reglonale Educatleve
Agenda (REA) van belang. Dit instrument voor gemeenten, schoolbesturen en overige

partners om in 'nleuwe verhoudlngen' (meer gelljkwaardige verhoudingen) tot gezamen-
lijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid is in dit verslagjaar verder

geactiveerd.
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ll.Tot slot

De RvT werkt in een goede sfeer en met veel plezler aan de invulling van haar taken als
toezlchthouder, werkgever en sparringpartner. Dankzij de inzet en het enthousiasme van
alle medewerkers van Invitare wordt het openbaar onderwijs op negen scholen in onze
regio op professlonele wijze vormgegeven en daarmee wordt het belang van openbaar
onderwijs onderstreept. Er wordt hard gewerkt aan de kwalitelt van het onderwijs op de
scholen in het belang van alle kinderen zoals past in de missle 'Invitare leert kinderen het
beste uit zichzelf te halen In relatie met de ander en in verbindlng met de samenlevlng.'
Daar mag iedereen die een bijdrage levert trots op zijn. De RvT heeft geconstateerd dat
tijdens dit 'tweede' Corona verslagjaar alle medewerkers grote Inspanningen hebben ver-
richt op het gebied van afstandsonderwijs, daar wil de RvT graag haar waardering over
uitspreken.




