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Stichting Onderwijsgroep  EduMare 
 
Verslag vergadering EduMare,  29 september 2020,  bestuurskantoor Abbenbroek 
 
Aanwezig:  leden RvT : dhr. H. Fledderus, P.J. Vermaat, B. van Dam, J. van Veen en M. van den Oever en 
leden CvB: mevr. I. van Doesburg en dhr. H. de Kock. 
Voorts aanwezig: mevr. P. Beukelman, secretaris CvB en A. Kranenburg (verslag) 
 
 

1. Opening. 
De voorzitter heet een ieder van harte welkom bij deze eerste officiële vergadering van de RvT van 
EduMare en geeft aan dat deze vergadering nog steeds ook bedoeld is om een beetje te verkennen  
hoe met elkaar om te gaan. Hij spreekt de hoop uit dat ieder op een open en eerlijke manier zijn of 
haar standpunt zal delen. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Mededelingen RvT. 
Geen. 
 

3. Mededelingen CvB. 
- Aanvullend op de op schrift gestelde mededelingen wordt aangegeven dat inmiddels bij 3 
leerlingen en 1 leerkracht een Covid-19 besmetting is vastgesteld. 
Vanwege Covid-19 zullen vergaderingen weer digitaal gehouden gaan worden. 
Helaas is vastgesteld dat het testen op corona van personeel nog steeds erg lang duurt, ondanks de 
voorrangspositie die het onderwijs heeft gekregen. Zelfs bij commerciële bureaus is het erg druk, 
maar er is toch een bureau gevonden voor noodgevallen. 
Op vraag van de RvT geeft het CvB aan dat alle scholen weer nadrukkelijk gewezen zijn op het 
correct uitvoeren van de geldende corona protocollen.  
- Voor de functie van directeur van Het Palet is de heer Boasz Tates aangetrokken. 
- Verder wordt medegedeeld dat met de directeuren gesproken is over hoe hun overleg met het 
CvB vormgegeven zou moeten worden. Daartoe is ook gekeken hoe andere grotere besturen dit in 
het vat gegoten hebben. Besloten is om te gaan werken met DLK’s (directie leerkringen). Deze gaan 
bestaan naast de al bekende ROK’s en zijn erop gericht de interne governance bestuurlijk en 
operationeel effectiever en efficiënter te organiseren. Zo krijgen DLK’s binnen hun 
beleidsportefeuille de mogelijkheid om beleidsvoorstellen te doen aan het CDO over hoe het 
onderwijs stichting breed kan worden verbeterd. De onderwerpen van de leerkringen zijn afgeleid 
uit het strategisch beleidsplan van EduMare. Alle directeuren nemen deel aan een DLK. De DLK’s 
worden tijdens de tweedaagse geformeerd en  zullen zich op basis van het bestaande strategisch 
beleidsplan buigen over de eerste te zetten stappen. Deze richten zich binnen iedere DLK op het 
doen van onderzoek. Men wil in kaart brengen wat de huidige stand van zaken is binnen EduMare. 
Vervolgens zullen zij zich richten op het doen van literatuuronderzoek en onderzoek naar good 
practices van waaruit aanbevelingen komen voor het CDO. 
- De afronding van de migratie naar één office omgeving is gepland voor het einde van het 
kalenderjaar. 
- Er zal een nieuwe risico-analyse gemaakt worden, die zich vooral zal richten op de inhoud van het 
beleid. Bij de voorlopers van EduMare zijn ook beleidsvolle analyses gemaakt en nu gaat vooral 
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gekeken worden naar welke risico’s inmiddels ‘opgelost’ zijn en welke mogelijke nieuwe er 
ontstaan zijn. 
- Het thuisonderwijs van voor de zomervakantie heeft niet geleid tot het ‘zoek zijn’ van leerlingen; 
er is op dit moment een goed beeld van het niveau van alle leerlingen. 
- Op vraag vanuit de RvT wordt medegedeeld dat instructie over hoe om te gaan met de aanwezige 
ventilatiesystemen in de scholen, gedaan wordt door Anculus. Alle scholen zullen CO2 meters 
krijgen en zullen ook door Anculus geinstrueerd worden hoe hier mee om te gaan. 

 
4. Verslag oprichtingsvergadering EduMare d.d. 9 juli 2020 

Het verslag is akkoord en wordt vastgesteld en door de voorzitter ondertekend. 
N.a.v.: er zijn op dit moment een tweetal commissies herkend vanuit de RvT. Intussen is de vraag 
opgeborreld of het CvB wel of niet aanwezig moet/kan zijn bij vergaderingen van deze commissies. 
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat er geen bezwaar is tegen de aanwezigheid van het CvB 
bij deze commissie vergaderingen, maar dat het uiteraard wel mogelijk moet zijn voor de RvT om -
na overleg - ook zonder de aanwezigheid van het CvB te vergaderen. 
Besloten wordt om de commissie vergaderingen niet te notuleren; wel zal een besluitenlijst 
opgesteld worden.  
De discussie komt vervolgens op het wel of niet vergaderen zonder CvB voorafgaand aan de 
reguliere RvT vergadering (besloten deel). Er zal geen sprake zijn van een besloten deel, maar 
uiteraard is het altijd mogelijk dat de RvT (gedeeltelijk) vergadert zonder de aanwezigheid van het 
CvB als de RvT dat nodig acht.  
N.a.v.: (financiële) afhandeling fusie Floréo. Dit is een zaak voor Floréo zelf en hun eigen 
accountant, want de voorgangers en hun administratiekantoor verzorgden niet de administratie 
van Floréo. Voor zover bekend loopt dit proces naar behoren en zijn er geen problemen. 
N.a.v.: gemeld wordt dat de VOS/ABB helaas niet aanwezig kan zijn bij de eerste vergadering van de 
GMR. Dit is jammer en de voorzitter wijst op voldoende en goede aandacht voor de 
medezeggenschap. 
4a. Actielijst. 
Nog geen punten. 
4b. Planning en control cyclus. 
Gevraagd wordt of de bespreking van de jaarrekening in tijd naar voren gehaald kan worden. Dit 
om mogelijke problemen eerder te kunnen ondervangen. 
Het CvB geeft aan dat deze planning gestoeld is op de jarenlange praktijk bij de voorgaande 
besturen en dat op de weg naar het eindproduct heel veel partijen hun aandeel moeten leveren, 
waarmee de geplande datum van 3 juni 2021 feitelijk al de vroegst mogelijke datum is. 
Er wordt op gewezen dat middels de bestuursrapportages die per kwartaal geleverd worden al heel 
veel informatie duidelijk wordt en dat daarmee dus inzicht gegeven wordt in de ontwikkeling van 
de jaarrekening en jaar-bestuursrapportage en dus ook welke problemen er mogelijk zijn. Daarmee 
zou de inhoud van de jaarrekening en bestuursrapportage dus geen verrassing meer mogen zijn. 
Verder wordt voorafgaand aan de RvT  vergadering de jaarrekening en bestuursrapportage ook 
uitgebreid besproken in de audit commissie. De geplande datum van bespreking blijft staan. 
 

5. Bekrachtiging besluit rechtsvoorgangers tot benoeming accountantskantoor Astrium tot 
accountant van EduMare. 
De RvT gaat akkoord met de benoeming van accountantskantoor Astrium voor 2,5 jaar gerekend 
vanaf 1 augustus 2020. Het contract eindigt dus per 1 januari 2023. 
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In actielijst wordt opgenomen dat werving voor een accountantskantoor start per 1 mei 2022 en 
dat afronding plaats moet hebben gevonden per 1 oktober 2022. 
 
 
 

6. Bekrachtiging besluiten uit oprichtingsvergadering d.d. 9 juli 2020. 
- de RvT bekrachtigt het besluit om de heer H. Fledderus te benoemen tot voorzitter van de RvT; 
- de RvT bekrachtigt het besluit om mevrouw I. van Doesburg te benoemen tot voorzitter van het 
CvB van EduMare, met de daarbij behorende gezamenlijk afgesproken arbeidsvoorwaarden; 
- de RvT bekrachtig het besluit om de heer H. de Kock te benoemen tot lid van het CvB van 
EduMare, met de daarbij behorende gezamenlijk afgesproken arbeidsvoorwaarden; 
- de RvT bekrachtigt het besluit tot het vaststellen van een rooster van aftreden; 
-de RvT bekrachtigt het besluit tot het vaststellen van een vergaderschema.  

 
7. Bezoldiging leden RvT. 

De voorzitter heeft in overleg/samenspraak met het CvB een voorzet/voorstel voor de beloning 
gemaakt. Het is goed om na te denken over de hoogte van de beloning en deze daarbij ook in 
verhouding te laten staan tot de verantwoordelijkheden die een RvT heeft; kortom de RvT moet 
transparant zijn over de hoogte van de beloning en deze moet ook aan de buitenwereld uit te 
leggen/te verantwoorden zijn. 
In de voorgestelde beloning is een onkostenvergoeding inbegrepen (tenzij er bij uitzondering 
sprake is van extreme onkosten). Een opleidingsbudget is niet inbegrepen in deze bedragen. 
Discussie ontstaat of leden die zitting hebben in commissies meer beloning zouden moeten 
ontvangen. De RvT is van mening van niet; uiteindelijk wordt van elkaar verwacht dat iedereen 
ongeveer evenveel inzet levert, al dan niet zitting hebbende in een commissie. Gestreefd wordt 
naar een evenredige verdeling van de werkzaamheden en een volwaardige inzet van een ieder. 
Na een periode van ongeveer anderhalf jaar zou e.e.a. geëvalueerd kunnen worden. 
Aangaande het scholingsbudget wordt voorgesteld om dit een bedrag van € 10.000,- te laten zijn 
voor de RvT als totaal. Mochten er individuele wensen leven, dan is dit te bespreken binnen de RvT. 
Conclusie is dat een ieder zich kan vinden in het voorstel zoals opgesteld door de voorzitter en dat 
het in de vergadering van 17 november 2020 nog een keer geagendeerd zal worden ter 
besluitvorming. 
Het is akkoord dat het CvB ten behoeve van het opstellen van dit onderdeel van de begroting 
uitgaat van de in het voorstel genoemde bedragen en het scholingsbudget van  € 10.000,- voor de 
RvT in totaal. Dit onderwerp zal ook met de GMR besproken worden. 
Afgesproken wordt dat de bezoldiging/ingediende factuur per halfjaar betaald zal worden; met de 
heer van Dam wordt afgesproken dat de betaling per kwartaal plaats zal vinden. 
 
 

8. Invulling functie plaatsvervangend voorzitter. 
In de vergadering van 9 juli 2020 is aan iedereen gevraagd om na te denken over al dan niet 
beschikbaar zijn voor de functie van plaatsvervangend voorzitter. 
Er heeft zich één lid aangemeld als kandidaat. 
Na enige discussie wordt geconcludeerd dat het verstandiger is om deze vraagstelling pas definitief 
te beantwoorden als de RvT voltallig is met 7 leden. Daarom zal dit onderdeel ook meegenomen 
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worden in de profielschets/vacaturetekst die gemaakt zal worden ten behoeve  van de werving 
voor de 2 nog openstaande stoelen. Een voltallige RvT biedt meer keuzemogelijkheden. 
Mocht voor die tijd een plv. voorzitter nodig zijn dan zal dat iemand vanuit de RvT moeten zijn die 
deze taak tijdelijk uit gaat voeren. 
 
 

9. Invulling vacatures RvT 
- Dit is in ieder geval onderwerp van bespreking in het overleg met de wethouders van 13 
november 2020. 
- De profielschetsen worden aangevuld met een onderdeel mbt de funcite van plv. voorzitter. 
Voorts doet de voorzitter het voorstel om na te denken over het inhuren van een extern bureau dat 
kan helpen bij het werven van nieuwe leden RvT.  Hiermee wordt de mogelijkheid groter dat een 
andere mix van mensen bereikt wordt, dan wanneer zelf in de eigen regio geadverteerd wordt. 
De voorzitter meldt ook al wat voorbereidend werk gedaan te hebben: het is voor de RvT mogelijk 
om op 5 oktober a.s. kennis te maken met dhr. E. Versteeg en met hem als RvT te kijken of er een 
klik is en wat hij zou kunnen betekenen in het wervingsproces. Uiteraard zullen de al bekende en 
door de voorgangers vastgestelde profielschetsen als basis blijven dienen en daar zal hij ook mee 
aan de slag moeten. Ook wordt afgesproken dat zaken betreffende het wervingsprocess die het 
bestuurskantoor van EduMare zelf kan verzorgen ook zeker niet uit handen gegeven worden aan 
dit (of een ander) bureau. Het gaat vooral om het bereiken/herkennen van geschikte kandidaten. 
De RvT gaat akkoord met dit voorstel. De voorzitter zal de leden RvT op de hoogte houden van de 
voortgang van dit proces. 
Na enig overleg wordt besloten dat de BAC zal bestaan uit 2 leden RvT (dhr. Fledderus en dhr. 
Vermaat), 1 lid van GMR (nog vast te stellen wie) en 1 lid CvB (mevr. Van Doesburg). 
 

10. Bestuursrapportage tot en met juli 2020. 
De heer De Kock schetst nog in het kort het toch licht moeizame traject om vanuit de gegevens van 
de voorgangers van EduMare te komen tot een samenhangende rapportage tot en met juli 2020. 
De RvT spreekt complimenten uit voor wat op papier is gekomen. 
N.a.v. de rapportage wordt afgesproken dat de auditcommissie 4 x per jaar bijeen zal komen. ( De 
secretaris CvB zal een datum voorstel maken).  
Voor de renumeratie en kwaliteitscommissie lijkt een bijeenkomst 2 x per jaar voldoende. Dit zal 
verder besproken en besloten worden in de vergadering (zelfevaluatie) van 17 november 2020 en 
dan zullen ook data afgesproken worden. 
De heer Van Veen zou graag zien dat in de volgende vergadering een korte en bondige update 
gegeven wordt van de projecten zoals in de kadernota genoemd. 
 

11. Kadernota. 
De opgestelde kadernota is de opmaat voor de begroting en is de beleidsmatige vertaling met een 
financiële doorkijk van de beleidsplannen van de voorgangers van EduMare. 
Er ontstaat discussie of deze nota zo uitgebreid moet zijn voor de RvT. 
Het CvB vindt het goed om de RvT uitgebreid te informeren over het voorgenomen beleid. 
De auditcommissie is wel van mening dat het een gedegen stuk is, maar vraagt zich af of er zoveel 
informatie op voorhand gedeeld moet worden. 
De voorzitter concludeert dat wat nu geleverd is, past binnen de structuur zoals die er al jaren ligt 
en zoals de organisatie dat dus ook gewend is. Hij stelt voor om tijdens de zelfevaluatie dit stuk als 
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praktijkvoorbeeld te nemen om te bepalen hoe de RvT geïnformeerd wil worden; kortom is dit 
teveel informatie, moet het anders, is het toch goed en wat kan dan  een eventuele 
toekomstbestendige manier van informeren van de RvT zijn, waarbij recht gedaan wordt aan de 
taak van toezichthouden, zonder dit te overdrijven. 
Voor nu is de nota akkoord en de auditcommissie geeft aan dat het stuk zeker richtinggevend is 
voor het opstellen van de begroting en ook niet afwijkt van de beleidsplannen die er al lagen bij de 
voorgangers van EduMare. 
N.a.v. deze discussie komt het onderwerp zelfevaluatie aan de orde. De voorzitter vraagt aan een 
ieder om na te denken over hoe de werkwijze van de RvT in te richten en mogelijke vraagstellingen 
daarover alvast bij hem te melden.  
Ook zal er nog bekeken worden welke mogelijke externe begeleider ingehuurd kan worden. 
 

12. Treasurystatuut. 
De Raad van Toezicht keurt de tekst van het treasury statuut goed. Het zal vervolgens door het CvB 
vastgesteld worden. 
De heer Van den Oever geeft een aantal opmerkingen door aan het CvB over de bijgevoegde 
procuratieregeling. De opmerkingen zullen verwerkt worden. 
 

13. Rondvraag. 
De heer Van Dam merkt op dat in het kwaliteitscurriculum ook aandacht voor de 
basisvaardigheden moet worden opgenomen. 
 

14. Sluiting. 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng,  de 
vergadering om 22.10 uur. 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de voorzitter in de 2e vergadering EduMare van  8 december 2020, 
 
 
H. Fledderus 
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