
Jaarverslag 2018 Raad van Toezicht 

Samenstelling 

Er is gekozen voor een brede samenstelling van de Raad van Toezicht. Belangrijk is dat ieder lid binding heeft 

met de regio Deurne, Asten en Someren om zo voldoende feeling te hebben met de lokale gemeenschap. Verder 

wordt een brede maatschappelijke oriëntatie gevraagd en de capaciteit om elk onderwerp te kunnen aanpakken. 

Dat betekent ook dat er geen portefeuilleverdeling is; alle leden praten over elk onderwerp mee.  

De samenstelling in 2018 

Raad van 
Toezicht 

functie Aanstelling in 
verslagjaar 

Hoofdfunctie Nevenfuncties 

H.G.J. van den 
Boorn 

voorzitter 
RvT 

1-jan 
31-dec 

Adviseur Buitenland 
Belastingdienst 
Nederland en VNG 

Voorzitter onafhankelijke 
klachtencommissie 
Savant, Zorgboog, 
Zuidzorg, Archipel en 
Vitalis 

S.G.M. van Erp Vice 
voorzitter 

1-jan 
30-sep 

Manager Strategie & 
Bedrijfsvoering bij 
Casade te Waalwijk 

lid Coöperatiefonds 
Rabobank, bestuurslid St. 
Gedenkbos Asten, lid raad 
van advies Varendonck 

P.M.G. van 
Horssen 

lid RvT 1-jan 
31-dec 

vm voorzitter CvB 
MosaLira Maastricht 

secretaris kerk- bestuur H. 
Franciscus parochie 
Asten/Someren. 
Voorzitter regionale 
ziekenviering Ommel 

A. Mengde lid RvT 1-jan 
31-dec 

Senior onderzoeker/ 
projectleider 
Zuidelijke 
Rekenkamer. 

 

N.G.J. Lemlijn lid RvT 1-jan 
31-dec 

Zelfstandige; 
Besturen, Projecten 
en Advies 

lid RvT combinatie 
Jeugdzorg 

O.B. van 
Nugteren 

lid RvT 1-okt 
31-dec 

Lid College van 
Bestuur Stichting 
Zuyd Hogeschool 

Voorzitter cao-overleg 
mbo-sector 
Adviseur bestuur Stichting 
Customer Service Valley 
Lid bestuur Zorgacademie 
Limburg 
Voorzitter Raad van 
Commissarissen S-Built 

A.M.G. 
Vervoordeldonk 

lid RvT 1-okt 
31-dec 

Hoofd Voortraject bij 
Heijmans Utilitaire 
Woningbouw 

Adviseur en manager bij 
Verto BV 

 

Algemeen 
De Raad van Toezicht (RvT) heeft vier belangrijke taken: 

1. Goedkeuren van belangrijke besluiten zoals geformuleerd in de statuten 

2. Toezicht houden op de uitvoering van het beleid 

3. Werkgever van de Raad van Bestuur 



4. Gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur. Daartoe is het van belang dat de Raad 

           van Toezicht verbinding houdt met de omgeving van Prodas 

In de volgende  paragraaf schetst de Raad van Toezicht op welke wijze zij invulling heeft gegeven aan haar taken 

in 2018: 

Werkzaamheden Raad van Toezicht 
De RvT heeft haar werkzaamheden ingericht in overeenstemming met de code goed bestuur. In 2018 heeft de 

RvT 6 formele vergaderingen belegd en daarnaast vonden er voorafgaand aan de vergadering RvT  

themabijeenkomsten plaats. Deze themabijeenkomsten werden door de bestuurder verzorgd in aanwezigheid 

van medewerkers stafbureau of directeuren. Tijdens deze themabijeenkomsten werden actuele onderwerpen 

in de diepte doorgesproken met enkele schooldirecteuren en specialisten. Ook heeft de RvT deelgenomen aan 

twee themabijeenkomsten van de GMR met vertegenwoordigers van iedere MR om de verbinding tussen GMR 

en de afzonderlijke MRen te verstevigen en aan de gezamenlijke GMR/MRbijeenkomst. De leden van de RvT 

hebben gesproken met de bestuurder in het kader van professionalisering, prestatie en beoordeling. Daarnaast 

is er 2x per jaar overleg tussen de voorzitters van de GMR, het bestuur en RvT waarin actuele thema’s worden 

besproken.  

De RvT heeft in een besloten sessie haar eigen functioneren geëvalueerd.  In een vergadering met de nieuwe 

leden is de verdeling naar commissies aangepast.   

De RvT heeft toezicht gehouden op de naleving van de wettelijke voorschriften. De rapportages van bestuurder 

en externe accountant waren hiervoor de basis. 

De RvT wijkt niet af van de code goed bestuur. 

Uit rapportages van accountant en bestuurder blijkt een rechtmatige verwerving en rechtmatige en doelmatige 

besteding van de middelen. 

De externe accountant werd in 2017 benoemd. In 2018 werd deze benoeming verlengd. De opdracht wijzigde 

niet. 

Tijdens formele vergaderingen zijn in 2018 de volgende besluiten genomen:  

 De RvT stelt het rooster van aftreden vast 

 De RvT besluit geen tweede bestuurder aan te stellen 

 De RvT stemt in met de sluiting van jenaplanschool De Ratelaar 

 De RvT keurt het treasury statuut goed 

 De RvT stelt de klassenindeling WNT vast 

 De RvT keurt de jaarrekening 2017 goed 

 De RvT stemt in met het jaarverslag RvT 2017 

 De RvT keurt het bestuursverslag 2017 goed 

 De RvT is akkoord met de herbenoeming van de bestuurder voor de komende 4 jaar.  

 De RvT evalueert de ondersteuning vanuit commissies die gevormd zijn uit de RvT en besluit daar een 

vervolg aan te geven 

 De RvT benoemt Tonio Vervoordeldonk en Olaf van Nugteren tot lid per 1 oktober 2018 en stelt het 

rooster van aftreden vast 

 

Beloning RvT 

Met de introductie van de Wet Normering Topinkomens (WNT), het invoeren van de BTWplicht en de 

wijzigingen met betrekking tot de fiscaal toegestane vrijwilligersvergoeding, is in 2014 besloten de vergoeding 

van de leden van de RvT te koppelen aan de landelijke adviezen van de Vereniging van Toezichthouders voor 

Onderwijs Instellingen (VTOI). Ook is een regionale benchmark uitgevoerd. Daarmee wordt een structureel 

onafhankelijke en rechtvaardige beloning georganiseerd. De RvT heeft er voor gekozen haar beloning te stellen 



op 50% van de bovengrens van het advies. Leden van de RvT ontvangen een allin vergoeding van 3.500 euro per 

jaar en de voorzitter 5.250 euro per jaar.  

Beloning RvB  

Jaarlijks stelt de RvT vast of de beloning van het bestuur past binnen de kaders van de WNT en de landelijke 

richtlijnen. De RvT past de cao Bestuurders Primair Onderwijs toe en daarmee is de beloning van het bestuur 

passend. Het ministerie van Onderwijs heeft Prodas meegenomen in haar landelijke controle over 2015 op het 

juist toepassen van de WNT. De WNT was juist toegepast.  

 

Relevante ontwikkelingen                                                                                                                              

Stephan van Erp verlaat in 2018 de RvT wegens het voltooien van de maximale zittingstermijn. Pieternel van 

Horssen en Bert van den Boorn gaven eind 2018 aan in de loop van 2019 de RvT te verlaten Er is een 

wervingsprocedure gestart voor 2 nieuwe leden. Daarmee is de continuïteit voor deze functies tijdig geborgd. 

Tot slot zal de RvT door cursussen en externe begeleiding investeren in de kwaliteit van toezichthouden en 

aandacht besteden aan de wijze waarop zij haar toezichthoudende rol vervult.  

 

 


