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Jaarverslag 2019 
 
Inleiding 
De Raad van Toezicht van Talent Primair bestaat uit maximaal zes leden. De leden worden 
benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), op 
voordracht van de stichting Algemeen Bijzonder Traditioneel Vernieuwend Onderwijs 
(ABTVO) en op voordracht van de acht gemeenten, waarin de openbare basisscholen van 
Talent Primair gevestigd zijn (georganiseerd in de Regiegroep van die gemeenten). 
 
De leden van de Raad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen 
eenmaal herbenoemd worden. De Raad kiest uit zijn midden een voorzitter en een 
vicevoorzitter.  
 
De Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance 
structuur van Talent Primair, evenals voor de naleving van de branchecode governance 
(Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, vastgesteld door PO-Raad in 2010) die door 
hen zijn onderschreven. De governance codes en – structuur zijn uitgangspunt voor het doen 
en laten van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en vormen tevens het 
beoordelingskader.  
De Raad van Toezicht laat zich waar nodig adviseren door de Vereniging van 
Toezichthouders in OnderwijsInstellingen (VTOI-NVTK).  
 
Samenstelling van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht bestond in 2019 uit zes personen in de volgende samenstelling:  
De heer drs. M.P. Angenent MPA (voorzitter) 
Mevrouw mr. M.L. Daarnhouwer-Beers (personeel, juridische zaken) 
De heer drs. A. Najib (financiën, bedrijfsvoering) 
Mevrouw M. Hendriks MBA (personeel, onderwijs) tot augustus 2019 
De heer P. Sijm MBA (financiën, bedrijfsvoering) tot augustus 2019 
De heer dr. J.K. van der Waals (vicevoorzitter, onderwijs) tot augustus 2019 
De heer dr. ing. C.J. Brouwer vanaf augustus 2019 
Mevrouw drs. G.H.H. Vaes vanaf augustus 2019 
 
De voorzitter noch de leden van de Raad bekleden functies of nevenfuncties waardoor 
belangenverstrengeling met de activiteiten van de Raad van Toezicht kan optreden. Een 
actueel overzicht van de nevenwerkzaamheden van de Raadsleden is op de website van de 
stichting opgenomen. 
 
Werkwijze 
De Raad komt minimaal vier maal per jaar bij elkaar. De vergaderingen bestaan uit een 
besloten en een openbaar deel. Bij de tweede helft van het besloten deel sluit het College 
van Bestuur aan, evenals bij het openbare deel. De werkwijze van de Raad is vastgelegd in 
een aantal documenten, zodat de Raad haar taken optimaal kan uitvoeren. Dit wordt ook 
gerealiseerd doordat binnen de Raad van Toezicht een aantal commissies actief is, die onder 
verantwoordelijkheid van de Raad belast zijn met een onderwerp dat tot de bevoegdheid 
van de Raad behoort. Zo is er een audit-, een onderwijs-, een personeels- en een 
remuneratiecommissie.   
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De werkwijze van deze commissies is in reglementen vastgelegd; besluitvorming vindt in de 
raadsvergaderingen plaats. Voor de Raad als geheel bestaat een huishoudelijk reglement en 
een toezicht- en toetsingskader. In dit laatste is het stelsel van toetsingsinstrumenten 
opgenomen, waarmee het toezicht van de Raad op het College van Bestuur wordt 
geobjectiveerd.  
 
Verslag van werkzaamheden 
De Raad laat zich via het College van Bestuur voortdurend op de hoogte stellen van 
ontwikkelingen binnen de stichting, maar heeft daartoe ook naar buiten directe contacten, 
zoals met de regiegroep van de gemeenten, de GMR, en de DR (Directeurenraad). Ook houdt 
de Raad zelf relevante externe ontwikkelingen bij, zoals op het gebied van 
onderwijskwaliteit. 
  
De Raad van Toezicht kwam in 2019 zes maal (inclusief zelfevaluatie) in vergadering bijeen. 
Vijf hiervan waren reguliere bijeenkomsten.  

Zo besteedde de Raad in overleg met het College van Bestuur specifiek aandacht aan de 
opvolging van de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) Na een intensieve 
wervingsactie kon dhr. R. Hoogendoorn per 01 mei 2019 benoemd worden tot voorzitter 
van het CvB. Aan de benoemingsadviescommissie namen twee raadsleden, een directeur, 
en de voorzitter van de GMR deel. Op dezelfde datum benoemde de Raad dhr. Jules van 
Brecht tot lid van het CvB tot aan zijn aangekondigde pensioendatum.  
Verder heeft de RvT, vanwege het feit dat drie leden van de Raad in 2019 het eind van hun 
tweede termijn bereikten, veel aandacht besteed aan de opvolging van deze leden. 

Verder besprak de Raad de jaarrekening met de accountant en hield zij begin 2019 haar 
zelfevaluatie over 2018. 

Verder namen de voorzitter en een van de leden van de Raad deel aan een vergadering van 
de GMR en van de Directeurenraad.  

De Raad heeft in 2019 o.a. de volgende besluiten genomen: 

● Goedkeuring bestuurs- en managementstatuut 
● Goedkeuring bestuursformatieplan 2019 - 2020 
● Goedkeuring jaarrekening 2018 en accountantsverslag 
● Benoeming tot voorzitter CvB: de heer R. Hoogendoorn 
● Benoeming tot voorzitter RvT: mevrouw T. Vaes 
● Benoeming tot lid RvT: de heer C. Brouwer 
● Instemming gegeven voor samenwerking Florente & Talent Primair 
● Akkoord voor voortzetten gesprekken met Bussumse Montessori Vereniging 
● Goedkeuring begroting 2020 

Talent Primair geeft in het kader van corporate governance openheid over de 
bruto-salariskosten van de voorzitter en het lid van het CvB. Salariëring vindt plaats conform 
de CAO Bestuurders PO op respectievelijk salarisschaal B5, salarisnummer 9,  B4 nummer 7 
en B4 nummer 3  en gaan vergezeld van afzonderlijke kostenregelingen.  

  

4 
 



Honorering leden Raad van Toezicht 
De leden van de Raad van Toezicht zijn vrijwilligers die hun kennis op grond van hun 
maatschappelijke betrokkenheid inzetten om toezicht te houden op de onderwijs- en 
bedrijfsvoering-processen van Talent Primair. De voorzitter en de leden van de Raad 
ontvangen daartoe een vergoeding die onder de benedengrens ligt van de landelijk geldende 
richtlijnen, die door de VTOI zijn vastgesteld. Het betreft bruto bedragen waarover nog 
belasting moet worden betaald. Eventuele BTW neemt de stichting voor haar rekening. 
Onkosten (zoals telefoon- en reiskosten) worden niet gedeclareerd. De vergoedingen, zowel 
als het totaal ervan over enig jaar, zijn vermeld in de jaarrekening van de stichting. 
 
Deskundigheidsbevordering 
De Raad van Toezicht stimuleert de (al dan niet gezamenlijke) deelname van haar leden aan 
bijscholing. 
Alle leden van de Raad zijn lid van de VTOI. 
 
Rooster van aftreden 
 
Naam Datum 

toetreding  

Datum 

Herbenoeming 

Datum 

aftreding 

Herbenoembaar 
Ja/nee 

Dhr. M. Angenent 01.06.2011 01.06.2015 01-06-2019 Nee 

Mw. M. Hendriks 01.06.2011 01.06.2015 01-06-2019 Nee 

Dhr. P. Sijm 01.10.2011 01.10.2015 01.10.2019 Nee 

Mw. M. 
Daarnhouwer-Beers 

11.06.2012 11.06.2016 11.06.2020 Nee 

Dhr. J. van der Waals 11.06.2012 11.06.2016 11.06.2020 Nee 

Dhr. A. Najib 24.09.2012 24.09.2016 24.09.2020 Nee 

Mw. drs. G.H.H. Vaes 01.08.2019  01.08.2023 Ja 

Dhr. dr. ing. 
C.J.Brouwer 

01.08.2019  01.08.2023 Ja 
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