
Perspectief en resultaten RvT Op Kop 2021-2022  
 
 
Dit toezichtskader in vormgegeven in een gezamenlijk gesprek tussen RvT en de (nieuwe) 
bestuurder op 22/6/2021. Op 14 september heeft een gesprek plaatsgevonden tussen 
GMR en RvT over het concept toezichtskader. De RvT heeft daarna het toezichtskader in 
haar vergadering van 14 september 2021 vastgesteld.    
 
Belangrijkste onderwerpen vanuit het SBP die de eerste aandacht vragen van onze nieuwe 
bestuurder:  

1. Huisvesting 
2. IKC ontwikkeling (incl doorgaande leerlijn) 
3. Schoolaanbod sluit aan bij de behoefte van de nabije omgeving 
4. Onderscheidende profilering  
5. Schaalvergroting 
6. Passend onderwijs 
7. Eigenaarschap  
8. Goed werkgeverschap (incl. HR gesprekscyclus) 

 
We merken op dat de onderwerpen 1 tm 6 alleen samen met samenwerkingspartners opgepakt 
kunnen worden.  

Perspectief RvT  

In 2021 en 2022 kijkt de RvT vanuit netwerkperspectief naar stichting Op Kop. Dit betekent dat de 
RvT bestaat omdat Op Kop zichzelf opgaves heeft gesteld die grote zijn dan de organisatie zelf. De 
RvT houdt toezicht op stakeholdersbeleid en stelt de samenwerking en relaties centraal in het 
toezicht. De continuïteit van het netwerk moet bewaakt worden.  

De RvT heeft het in 2021 en 2022 goed gedaan als haar werkzaamheden en functioneren hebben 
bijgedragen aan de beoogde effecten.  

Op Kop wil het beste voor de leerling in het dorp/gemeenschap. De centrale vraag is: “welke partners 
heb je daarbij nodig”. 

De resultaten die de RvT in 2021 en 2022 wil behalen zijn: 

- toezien op het stakeholdersbeleid; in 2021 focus op het opstellen van het stakeholdersbeleid en 
in 2022 op de uitvoer van het beleid.  

- de RvT experimenteert en leert hoe ze toezicht houdt vanuit het netwerkperspectief. 
- het stakeholdersperspectief (samenwerking, relaties, etc) komt in de RvT vergadering op de 

onderwerpen 1 tm 6 merkbaar aan bod door onze vraagstelling aan de bestuurder.  
- de RvT houdt zelf, in overleg met bestuurder, voeling met stakeholders  

 

 
  
 
 
 


