VERSLAG VAN HET INTERNE TOEZICHT SKOP 2019
Het jaar 2019 is een belangrijk jaar geweest voor de governance van SKOP. Na vele interne
gesprekken, sessies met externe begeleiding en onderlinge afstemming is besloten om het
model waarin het interne toezicht werd uitgevoerd door het algemeen bestuur los te laten.
Het toezicht op SKOP is vanaf de zomer van 2019 in handen van de Raad van Toezicht.
Hiertoe is besloten omdat het toezichthoudende deel goed gescheiden van het besturende
deel moet zijn. Mede door verschillende actuele ontwikkelingen in het land en
aangescherpte regelgeving hieromtrent is het belang van een duidelijk scheiding steeds
sterker geworden. Vanaf halverwege 2019 is er dus geen sprake meer van een algemeen en
dagelijks bestuur, maar van een Raad van Toezicht en een college van bestuur.
In de gesprekken over de governance is telkens duidelijk geworden dat SKOP niet streeft
naar een Raad van Toezicht die op verre afstand staat van de stichting. Er zal de komende
jaren gestreefd worden naar toezicht dat enerzijds voldoende afstand heeft tot het besturen
en anderzijds een sterke verbondenheid met het werk van de scholen houdt. Hiervoor zal
ook sterk gelet worden op de verschillende informatie en communicatie stromen van en
naar de Raad van Toezicht.
In 2019 is de Raad van Toezicht bijvoorbeeld begonnen aan de schoolbezoeken. Hierbij
wordt een school bezocht en naast een rondleiding over de school ook een specifiek thema
dat actueel is in het primair onderwijs besproken met de directeur, leerkrachten en
eventueel leerlingen van die school.
Met de instelling van de Raad van Toezicht is tevens een nieuw toezichtskader, passend bij
de nieuwe governance structuur opgesteld. Naast de nieuwe statuten van de stichting zijn er
ook een bestuurdersregeling en toezichtregeling vastgesteld. Hierin is de werkwijze van het
bestuur en het toezicht nader uitgewerkt.
Aangezien 2019 wat dat betreft een overgangsjaar is geweest voor het toezichthoudende
orgaan van SKOP gaat dit verslag zowel over het eerste deel van het jaar, waarin er nog een
algemeen bestuur was, als over het tweede deel van het jaar met een Raad van Toezicht.
Net als het toezicht houdende deel van het algemeen bestuur (tot zomer 2019), heeft de
Raad van Toezicht enkele belangrijke uitgangspunten. Als leidraad van het bestuurlijk
handelen hanteert de Raad van Toezicht de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs. De
formele taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de Raad van Toezicht volgen uit
de wet en zijn neergelegd in de (nieuwe) statuten van de stichting.
Specifiek is de Raad van Toezicht belast met onder andere de goedkeuring van de begroting,
het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en
eventueel andere daartoe aangewezen besluiten. Daarnaast draagt de Raad van Toezicht
zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening,
draagt de Raad van Toezicht zorg voor de inrichting van het bevoegd gezag (ten minste door
middel van een goedkeuringsrecht ten aanzien van statutenwijziging) en verzorgt de Raad
van Toezicht het formele werkgeverschap ten opzichte van de bezoldigde schoolbestuurder.

Het algemeen bestuur/de Raad van Toezicht heeft dit jaar 14 activiteiten gehad. Het ging
daarbij om 7 reguliere vergaderingen, een vergadering over de governance ontwikkelingen,
een meeting met het directieteam, een vergadering met de GMR, een schoolbezoek (aan het
Spectrum), de nieuwjaars- en de Kerstborrel en het jaarlijkse diner van het bestuur/Raad van
Toezicht. Vanuit haar formele taken heeft het algemeen bestuur/Raad van Toezicht de
volgende besluiten genomen:
- Goedkeuring van jaarrekening en jaarverslag 2018;
- Goedkeuring van begroting 2020;
- Goedkeuring van meerjarenbegroting 2020-2023;
- Aanpassing van de statuten van de stichting, met een constructie met een Raad van
Toezicht
Ook in 2019 heeft het algemeen bestuur/de Raad van Toezicht zich weer specifiek laten
informeren over de ontwikkelingen in het primair onderwijs binnen SKOP in het licht van het
strategisch beleidsplan. Naast de reguliere thema’s zoals onderwijskwaliteit,
huisvestingsbeleid, personeels- en formatiebeleid is ook bijzonder aandacht geweest voor
ICT-ontwikkelingen, privacybeleid en is de rapportage van de vertrouwenspersonen
besproken. Deze thema’s worden meer en meer onderdeel van het reguliere toezicht en
zullen ook de komende jaren gemonitord worden door de Raad van Toezicht.
Wat betreft de financiën concludeert het algemeen bestuur/de Raad van Toezicht dat het
resultaat van de stichting over 2019 en de meerjarenbegroting er goed uit zien. Er is een
stevig weerstandsvermogen en gezonde financiële basis. De middelen zijn op rechtmatige
wijze verworven en de besteding van de middelen geschiedt doelmatig.
Een toenemend risico dat is gesignaleerd, is de zeer krappe arbeidsmarkt van leerkrachten.
Het te kort aan onderwijzend personeel vormt (landelijk) meer en meer een risico voor de
continuïteit van de kwaliteit van ons onderwijs. Daarnaast zien we op sommige scholen een
flinke groei en op andere is juist sprake van krimp.
Vanuit SKOP wordt hard gewerkt om deze uitdagingen aan te gaan. Al met al spreekt het
algemeen bestuur/de Raad van Toezicht dan ook van harte waardering uit voor de grote
inzet van alle medewerkers, het directieteam en de overlegorganen van SKOP.
In de vergadering van 3 december 2018 is besloten dat de leden van het AB later RvT in 2019
een vrijwilligersvergoeding krijgen van € 500,00 per jaar.
In haar vergadering van 13 mei 2020 heeft de Raad van Toezicht van de SKOP dit jaarverslag
samen met de jaarrekening 2019 vastgesteld.
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