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DEEL 1:
BESTUURSVERSLAG

3

1. VOORWOORD CVB
Beste leden / beste lezers,									juni 2022
Bij het schrijven van dit voorwoord ligt het kalenderjaar 2021 alweer een paar maanden achter ons. Waar corona het thema was
in 2021 (en 2020), lijken we nu beland in ‘het nieuwe normaal’. Hoewel op dit moment de situatie in Oekraïne natuurlijk laat zien
dat het nooit ‘echt normaal’ is. En ook deze mondiale gebeurtenis heeft effect op ons onderwijs in Nederland. Wederom wordt
er veel gevraagd van het onderwijs in flexibiliteit en aanpassingsvermogen. We hebben grote bewondering voor hoe scholen en
schoolbesturen hier dagdagelijks vorm en inhoud aan geven!
In dit verslag kijken we terug op afgelopen jaar. We doen dit vanuit een financieel oogpunt (in de jaarrekening) én besteden
aandacht aan de ontwikkelingen in en om Verus op inhoudelijke gebied, in de behartiging van de belangen van onze leden en
ten aanzien van dienstverlening.
2021 was het eerste jaar in de beleidsperiode van ons Strategisch Beleidsplan (2021-2024). Na het vaststellen van dit plan in
de ALV van december 2020, zijn we in 2021 begonnen met de realisatie. Of, beter gezegd, we zijn doorgegaan aan de hand
van de strategische pijlers in het plan. Immers, het strategisch beleidsplan beschrijft geen trendbreuk, maar zet met focus in op
twee voor Verus zeer herkenbare onderwerpen: vrijheid van onderwijs en geïnspireerd goed onderwijs. Beide onderwerpen zijn
veelvuldig onderwerp van gesprek geweest in 2021 in politiek, media én binnen de scholen.
De derde pijler binnen het strategisch plan gaat over Verus als toekomstbestendige vereniging. Voor ons als vereniging is het
verenigen van, voor én met leden natuurlijk een kerntaak. Binnen het strategisch beleidsplan hebben we ervoor gekozen het
belang hiervan, nu en in de toekomst, extra te benadrukken middels deze derde lijn.
Financieel gezien kijken we terug op een goed jaar. Hoewel de omzet uit dienstverlening iets lager was dan begroot, waren de
kosten aanzienlijk lager. Het bedrijfsresultaat over 2021 is daarom ruim positief. Ook het nettoresultaat is beduidend hoger dan
begroot, dankzij het aanzienlijke beleggingsresultaat dat is behaald.
In 2021 is gewerkt aan een manier om het beschikbaar vermogen van Verus nog meer ten goede te laten komen aan de leden
en de verdere ontwikkeling van het christelijk en katholiek onderwijs. Daarom is in de begroting 2022 het rentmeesterprogramma
opgenomen, waarin onder andere (financiële) ruimte is voor projecten van en met leden. De ALV heeft hier in december 2021
van harte mee ingestemd.
Het jaar 2021 is afgerond. We danken jullie, onze leden, voor de prettige contacten, de samenwerking, de kennisdeling en het in
ons gestelde vertrouwen om ook op het gebied van dienstverlening voor jullie iets te hebben mogen betekenen.
Met hartelijke groet,
College van bestuur Verus

Berend Kamphuis

Mark Buck
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2. LEESWIJZER / INLEIDING
In dit bestuursverslag legt het college van bestuur verantwoording af over de (financiële) resultaten van Verus over het
kalenderjaar 2021.
Na een algemene introductie van Verus, zoomen we in op de verschillende activiteiten aan de hand van vier perspectieven:

Samen
geloven

Samen
leven

Samen
besturen

Samen
sterker

Vanuit deze vier perspectieven besteden we onder meer aandacht aan:
•

Algemene informatie en beschrijving van doelstelling, visie en missie van onze organisatie

•

Het strategisch beleidsplan 2021-2024

•

Verslag van voornaamste activiteiten in 2021

•

Samenstelling bestuur en toezicht

•

Beschrijving van bestuurlijke voornemens en belangrijke gebeurtenissen in volgend boekjaar (2022)

•

Achtergronden en analyse van financiële ontwikkelingen, inclusief omvang en functie van vrij besteedbaar en
vastgelegd vermogen

•

Ontwikkelingen ten aanzien van verwachtingen die in het voorgaande bestuursverslag zijn beschreven

•

Beschrijving van voornaamste risico’s en onzekerheid, bijbehorende impact en beheersingsmaatregelen

•

Beleggingsbeleid en inzicht in risico’s van de beleggingen

•

Weergave van de begroting 2022

•

De invloed van corona op de organisatie

Een meer uitgebreid overzicht van de verenigingsactiviteiten, ledencontacten, thema’s die speelden binnen het katholiek en
christelijk onderwijs, testimonials van leden en fotoverslagen is te lezen op www.verus.nl.
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3. ALGEMENE INFORMATIE,
VISIE, MISSIE EN
DOELSTELLINGEN
Verus is een vereniging: een netwerk van leden dat onderwijsprofessionals, bestuurders en ouders met elkaar verbindt en
gelegenheid biedt voor ontmoeting, het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen. Binnen Verus werken we samen aan
geïnspireerd goed onderwijs.
Verus wil een bijdrage leveren aan goed onderwijs en doet dat als profielorganisatie onafhankelijk van de overheid. Dat vraagt
om visie op wat werkelijk van waarde is en dat leidt naar vragen rondom oorsprong, identiteit en spiritualiteit. Verus is de
vereniging van geïnspireerd goed onderwijs met geloof, hoop en liefde als solide basis. Goed onderwijs gericht op de (brede)
ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Statutair is de doelstelling van Verus als volgt vastgelegd:
De vereniging heeft tot doel de behartiging van de belangen van het katholiek, protestants-christelijk en
interconfessioneel onderwijs. Hiertoe behartigt zij de collectieve en individuele belangen van leden en
ondersteunt zij haar leden bij de vervulling van hun taken. De vereniging heeft eveneens tot doel bij te dragen
aan, en invloed uit te oefenen op de instandhouding van de vrijheid van onderwijs.

Verus (voorheen Vereniging Katholiek Onderwijs en Vereniging Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs) is een Vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid. De statutaire vestigingsplaats is Woerden. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel:
40407267.

Strategisch Beleidsplan 2021-2024

In 2020 is gewerkt aan een nieuw strategisch beleidsplan voor de komende periode
van vier jaar, dat tijdens de ALV van 9 december 2020 is vastgesteld. Kalenderjaar

Verus

2021 was daarmee het eerste jaar van de planperiode.

basis waarin de gemeenschappelijke uitgangspunten samenkomen. Dit zijn de
vier domeinen die ook terugkomen in de ordening van dit bestuursverslag: Samen
geloven, Samen leven, Samen besturen en Samen sterker.
Verus geeft haar beleid vorm rondom drie inhoudelijke strategische pijlers, te weten:
•

Vrijheid van onderwijs

•

Geïnspireerd goed onderwijs

•

De nieuwe vereniging

Deze pijlers staan niet op zichzelf want zijn nauw met elkaar verbonden: ze

Samen
geloven

Samen
leven

De nieuwe
vereniging

waarin alles samenkomt onder één dak. De vereniging is gebouwd op een stevige

Vrijheid van
onderwijs

De figuur hiernaast toont het strategische raamwerk, of anders gezegd: het huis

Geïnspireerd
goed onderwijs

Strategische pijlers

Samen
sterker

Samen
besturen

veronderstellen elkaar. De domeinen en pijlers samen dragen de vereniging.
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Governance-structuur

De leden zijn Verus. De leden maken de vereniging – in gezamenlijkheid. Bezien vanuit governance zijn de leden van Verus de
eigenaar van de vereniging. Ze hebben invloed op het beleid via de algemene ledenvergadering. Deze wordt jaarlijks minimaal
eenmaal, maar in de regel tweemaal, gehouden. Elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd, met uitzondering van
geassocieerde leden. De ALV stelt onder andere het meerjarenbeleidsplan vast, de contributie, de jaarrekening en wijzigingen in
de statuten.
De vereniging wordt bestuurd en vertegenwoordigd door het college van bestuur. De raad van toezicht houdt toezicht op het
beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vereniging. Daarnaast staat hij het college met raad
en daad terzijde. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

Samenstelling college van bestuur

Het college van bestuur (CvB) bestaat uit twee leden: Berend Kamphuis en Mark Buck.
Onderstaand de personalia van beide bestuurders:
Berend Kamphuis

Hoofdfunctie: voorzitter college van bestuur
Nevenfuncties – functiegerelateerd:
•

lid raad van toezicht Stichting Christelijk Sociaal Congres

•

lid Bestuur Stichting Bijzondere Leerstoelen Onderwijsrecht

•

penningmeester GPEN

Nevenfuncties - persoonlijk:
•

Kerkblad Protestantse Kerken in Nederland regio Leeuwarden ‘Geandewei’ - columnist

•

Stichting Kerkelijke Publiciteit in Fryslân - voorzitter

•

Stichting Vrienden van Ad Montem - voorzitter

Mark Buck

Hoofdfunctie: lid college van bestuur
Nevenfuncties – functiegerelateerd:
•

bestuurslid Christelijk Sociaal Congres

•

bestuurslid VONKT

Nevenfuncties - persoonlijk:
•

Gemeenteraad Nijmegen – plaatsvervangend voorzitter & fractievoorzitter (bezoldigd)

•

Landelijk Bestuur CDA – secretaris (vanaf 11-12-2021)

•

Voedselbank Nijmegen – Overbetuwe – vice-voorzitter / secretaris

•

RK Parochie H. Stefanus Nijmegen – bestuurslid en sinds december 2021 vice-voorzitter

•

Petrus Canisiuskerk Nijmegen – collectant en lector

•

c.v. St. Anneke – president
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Interne organisatie

Binnen Verus wordt gewerkt in een aantal teams, zijnde:
•

Zin in onderwijs

•

Juridisch

•

Organisatieadvies

•

Voordeeldiensten & verenigingszaken

•

Public affairs

•

Staf

Elk team wordt aangestuurd door een teamleider. Het CvB vormt tezamen met de teamleiders en de controller het management
team (MT). Onderstaand wordt de organisatiestructuur weergegeven:

Organogram

Leden van Verus

Raad van
toezicht

Ledencommissies

College van bestuur

OR

Verenigingsadviseurs

Relatiebeheer

Bestuurssecretaris

Teamleider

Teamleider

Teamleider

Teamleider

Teamleider

Financiële
administratie

Juridisch

Organisatieadvies

Public affairs

Voordeeldiensten &
Verenigingszaken

Zin in Onderwijs

ICT
P&O
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4. REALISATIE STRATEGISCH
BELEIDSPLAN IN 2021
Kalenderjaar 2021 was het eerste jaar van realisatie van het strategisch beleidsplan. Aan het begin van het jaar resulteerde dit in
meer analyserende en voorbereidende activiteiten. Dit was met name het geval voor de pijler ‘De nieuwe vereniging’, aangezien
‘Vrijheid van onderwijs’ en ‘Geïnspireerd goed onderwijs’ reeds bestaande strategische onderwerpen waren.
We hebben op alle drie de lijnen gekeken waar we staan en welke stappen we willen nemen om te komen tot realisatie. Op
basis van deze voorbereidingen zijn we in de loop van het jaar meer ‘verschoven’ van denken naar doen. Ook richting 2022 is
dit de inzet.
Onderstaand geven we per strategische pijler de beleidsvoornemens (voor de gehele beleidsperiode) en voortgang in 2021
weer. De concrete activiteiten komen terug in de vier perspectieven Samen geloven, Samen leven, Samen besturen, Samen
sterker:

VRIJHEID VAN ONDERWIJS
Beleidsvoornemens
•

Verus neemt een positieve, inspirerende en leidende rol in het debat over de vrijheid van onderwijs. Verus kiest hierin
zelfverzekerd positie – niet vanuit de verdediging maar vanuit kracht.

•

Verus kiest voor eigentijdse communicatievormen die passen bij de gewenste rol in dit debat.

•

Verus faciliteert onderzoek rondom dit thema. Het onderzoek is verankerd met én van waarde voor de (leden van de)
vereniging.

Voortgang

Met het advies ‘Grenzen stellen, ruimte laten’ dat 5 oktober 2021 verscheen, spreekt de Onderwijsraad zich uit over de vrijheid
van onderwijs en artikel 23. De Onderwijsraad is al zo’n 100 jaar een gezaghebbend adviesorgaan, sinds de vrijheid van
onderwijs in de Grondwet is opgenomen. De raad is ingesteld als hoeder van de vrijheid van onderwijs. Met de huidige politiekmaatschappelijke discussie is het mooi dat de Onderwijsraad duidelijk maakt dat dit Grondwetsartikel doordacht in elkaar steekt
en zich bewezen heeft als een beproefd en vitaal grondrecht.
In aanloop naar het advies van de Onderwijsraad heeft Verus samen met leden, wetenschappers en opinieleiders een eigen
positieve en inspirerende visie ontwikkeld op de vrijheid voor onderwijs. In de publicaties ‘Vrijheid voor Onderwijs’ en in ‘De
School als bouwplaats’ (met reflecties van leden) is de nieuwe visie opgeschreven en besproken tijdens het Onderwijsberaad,
in ledencommissies, in regionale netwerken en op de algemene ledenvergadering. Ook was het onderwerp van gesprek met de
Wetenschappelijke Raad en intern met Verus-adviseurs.
Vervolgens is de visie meer geconcretiseerd in dienstverlening en is het geïntegreerd in de activiteiten VERUS2021 en de
Verus Identiteitsdag. Er zijn 14 Podcast-afleveringen gemaakt over de vrijheid van onderwijs met invloedrijke stemmen uit de
samenleving. Voorafgaand aan het advies van de Onderwijsraad adviseerden leden tijdens een politiek-strategisch beraad het
CvB op mogelijke dilemma’s in het advies.
Het advies maakt de scholen die zijn aangesloten bij Verus bewuster van wat de vrijheid van onderwijs betekent, maar het
benadrukt ook dat het werk niet af is. Daarom heeft Verus, ook in reactie op het advies van de Onderwijsraad, gewezen op
‘De school als bouwplaats’ van Prof. Dr. Erik Borgman. Want uiteindelijk is jouw school de bouwplaats voor de toekomst van
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leerlingen. De vraag die je als school moet stellen, met dit advies in de hand, is: hoe draag je bij aan een school als bouwplaats
voor de samenleving?
Op basis van al deze activiteiten heeft Verus kunnen reageren op het advies van de Onderwijsraad: gematigd positief, dankbaar
voor het feit dat de waarde van de vrijheid van onderwijs ook in deze tijd door de Onderwijsraad gezien wordt, kritisch op het
onderliggende denkmodel van een denkbeeldige kern enerzijds en ruimte eigen levensbeschouwelijke en pedagogische noties
anderzijds.

GEÏNSPIREERD GOED ONDERWIJS
Beleidsvoornemens
•

Verus ontwikkelt het gedachtegoed van geïnspireerd goed onderwijs door, in nauwe samenwerking met onze leden en
onze wetenschappers in het pedagogisch en theologisch veld.

•

Verus verbreedt het maatschappelijk debat over dit onderwerp, door het bespreekbaar én meer zichtbaar te maken.

•

Verus maakt het aanbod van geïnspireerd goed onderwijs toepasbaar voor onze leden, zowel voor bestuurders als
voor de professional voor de klas.

•

Verus faciliteert onderzoek rondom dit thema, waarbij dit dieper verankerd wordt met én van waarde is voor de (leden
van de) vereniging.

Voortgang

Verus’ inzet voor geïnspireerd goed onderwijs gaat over ruimte en aandacht voor pedagogische en existentiële vragen. Samen
met leden willen we bouwen aan een integrale visie op onderwijskwaliteit waar kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming met
elkaar in balans zijn. Verus adviseert en ondersteunt leden daarbij en pleit bij het kabinet voor de vrijheid van scholen om vorm te
kunnen geven aan deze integrale visie op onderwijskwaliteit.
In 2021 hebben we besturen geïnformeerd over de toegevoegde waarde van een integrale benadering met diverse items
in de nieuwsbrief van Verus, relevante artikelen en essays in gezaghebbende bladen en door het organiseren van het
Onderwijsberaad op 8 maart ‘21.
In de Verus onderzoeksagenda ligt de focus op de integrale benadering van het handelingsvraagstuk van bestuurders. En van
daaruit het handelingsvraagstuk van schoolleiders, toezichthouders en leraren. Lopende (praktijk)onderzoeken zijn:
•

Transformationeel leiderschap en goed onderwijs (schoolleiders)

•

Praktische wijsheid (leraren/ schoolleiders)

•

Narratief-waarderende benadering van goed onderwijs

•

Leiderschap, praktische verstandigheid en spiritualiteit (Verus-TBI Onderzoeksplaats)

Onze advisering sluit nauw aan bij de actuele behoeften van bestuurders. Vanuit ‘Geïnspireerd goed onderwijs’ zijn vijf trajecten
met integrale narratieve visitaties uitgevoerd. Ook begeleiden we zes besturen bij versterking van de integrale kwaliteitscultuur.
Een speciaal ontwikkeld waardenspel zetten we in onze governance-trajecten.
In onze kennisallianties voor bestuurders po en voor bestuurders / schoolleiders vo zijn ontwerpprincipes onderzocht. In deze
allianties vindt een intensieve dialoog over goed onderwijs plaats.
In de kennisalliantie po ‘Bestuurlijk leidinggeven aan onderwijskwaliteit vanuit de integrale benadering’, is met behulp van
participatief-exploratief onderzoek toegewerkt naar een publicatie met handelingsopties voor bestuurders om te sturen op brede
onderwijskwaliteit en een gesprekstool om hier met collega’s het gesprek over aan te gaan. Dit komt in 2022 beschikbaar voor
al onze leden.
In leergangen en in de kennisallianties voor po en vo hebben de adviseurs van Zin in Onderwijs kennis en expertise gedeeld
en zijn ze in gesprek gegaan met toezichthouders, bestuurders en schoolleiders over de manier waarop scholen de
levensbeschouwelijke en pedagogische vrijheid handen en voeten kunnen geven.
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Ook werden er in 2021 meerdere visitatietrajecten uitgevoerd door adviseurs Zin in Onderwijs op het gebied van integrale
onderwijskwaliteit, meestal op vo-scholen.

DE NIEUWE VERENIGING
Beleidsvoornemens
•

Verus investeert in het contact met én tussen de leden, teneinde elkaar beter te leren kennen.

- Behoeften van leden staan centraal (focus in aanbod)
- Onze aanpak is integraal en multidisciplinair
- Samen optrekken, samen ontwerpen, samen maken en ontwikkelen
•

Verus verbindt leden intensiever met elkaar - meer regionaal en/of meer op thema.

•

Verus rekent op meer ambassadeurschap van leden

•

Verus geeft de betrokkenheid van leden bij thema’s meer vorm door tijdelijke commissies over actuele thema’s

•

Verus bouwt verder aan een gezond en toekomstbestendig financieel perspectief

Voortgang

Kalenderjaar 2021 stond in het teken van oriënteren, analyseren, uitdenken en voorbereiden. Dit resulteerde eind 2021 in de
volgende stand van zaken:
We zijn bezig met het inrichten van een proces van visievorming over vereniging zijn. Hierin bouwen we voort op de vereniging
zoals we deze nu kennen en brengen we focus aan. Vooruitlopend op de visievorming zijn er volop initiatieven om op nieuwe
manieren vereniging te zijn. Soms door leden te mobiliseren rond een tijdelijk onderwerp, een andere keer met het initiatief van
een pilot om op een andere manier te verenigen, steeds vaker in de vorm van co-creatie. Voorbeelden hiervan zijn:
•

Start ontwikkeling van het label ‘Jong Verus’

•

Start proces ambassadeursbeleid. Hierin onderscheiden we drie groepen: de medewerker als ambassadeur, het lid
als ambassadeur, externen als ambassadeur

•

Verdere ontwikkeling van de pilot ‘community rond christelijk onderwijs’, gericht op reflectie inzake bezieling en
professionaliteit. Op dit moment zijn er circa 40 leden hierbij betrokken

•

Advisering en ondersteuning teamleiders/MT bij het realiseren van hun voornemens rond deze strategische pijler door
het jaar heen

•

Denktank Nationaal Programma Onderwijs (NPO): In het voorjaar van 2021 werd binnen Verus de ‘Denktank Nationaal
Programma Onderwijs’ opgezet in reactie op het gelijknamige landelijke stimuleringsprogramma voor het onderwijs.
Een brief met statement aan de minister werd meer dan 1000 keer ondertekend. Een essaybundel met kritische
beschouwingen over het NPO is een ander voorbeeld van deze opbrengst.
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5. VERUS ALS GEMEENSCHAP
Samen

We vormen een vereniging, waarin we elkaar kennen en elkaar betrekken, waarin we onderdeel zijn én ons onderdeel voelen van
de gemeenschap die Verus is. Die gemeenschap wordt samengevat in het woord samen, uitgewerkt in vier domeinen die de
samenhang weergeven waar Verus voor staat

5.1 Samen geloven, onze inspiratie
Identiteit en levensbeschouwing

In 2021 heeft het team Zin in Onderwijs op meerdere manieren bijgedragen aan dit
perspectief. Bijvoorbeeld door het houden van inspiratiebijeenkomsten over de vraag wat
het betekent om een christelijke of katholieke school te zijn in deze tijd, vaak aangevuld met
een theaterstuk van onze eigen theatermakers over identiteit, diversiteit en goed onderwijs.

Samen
geloven

En ook door langlopende trajecten over deze vraag die tijd en ruimte geven aan scholen
om hun levensbeschouwelijke en pedagogische identiteit weer opnieuw te ontdekken en te
verwoorden.
In de adventsweken heeft Zin in Onderwijs een podcast gemaakt waarin het thema ‘hoop’ centraal stond. Een adviseur voerde
gesprekken met bestuurders en schoolleiders over wat hen inspireert en hoe zij hun werk volhouden, ook als het even moeilijk
is.
Ook was Verus in 2021 weer één van de dragende organisaties van het Expertisecentrum Levensbeschouwing en Religie in het
Voortgezet Onderwijs waar gewerkt wordt aan goede levensbeschouwelijke vorming voor leerlingen in het vo.
Zo hielpen de identiteitsadviseurs van Zin in Onderwijs om handen en voeten te geven aan de vrijheid voor onderwijs en het
vormgeven en zichtbaar maken van geïnspireerd goed onderwijs.
De school als gemeenschap

De adviseurs van Zin in Onderwijs hebben zich ook beziggehouden met adviesvragen en -trajecten van leden over
levensbeschouwelijke diversiteit in scholen, samenwerking/fusering van scholen met verschillende denominaties en het bouwen
aan de school als gemeenschap door een positief leef- en leerklimaat, waarin je oog hebt voor elk individu.
Community

Na het opgaan van de LVGS in Verus eind 2020 faciliteert Verus de vorming van een community van protestants-christelijke
bestuurders van scholen. Deze community is bedoeld om verbinding te leggen tussen protestant-christelijk geïnspireerde
onderwijsbestuurders, schoolleiders en toezichthouders.
De community wil een gemeenschap zijn die samenbindt en inspireert met een gevoel van ‘samen zijn’ en ‘thuis komen’.
De focus ligt daarbij niet op het ontwikkelen van een soort blauwdruk, maar op het samen op weg gaan en ontdekken. De
community is een open gemeenschap. Iedereen die zich herkent in haar bedoeling en waarden is welkom. Verus ziet de vorming
van deze community ook als een pilot en wil leren van de opgedane ervaringen.
In 2021 zijn drie bijeenkomsten georganiseerd. De eerste twee digitaal, de laatste was een 24 uurs- bijeenkomst. In deze
bijeenkomsten stonden ontmoeting, inspiratie, reflectie en onderling gesprek centraal. Daarbij ging het achtereenvolgens om de
vraag hoe je je als bestuurder verhoudt tot jezelf, tot je professionele omgeving en tot de maatschappelijke context. Eind 2021
telde de community bijna 40 deelnemers.
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START-jaarprogramma 2021

Met het START-jaarprogramma bieden we leraren op een laagdrempelige en toegankelijke wijze videocontent en
handreikingen aan. Met deze materialen kunnen ze op een eenvoudige manier bezinning en inspiratiemomenten, gezamenlijke
levensbeschouwelijke vieringen en actuele thema’s uit de maatschappij in de klas behandelen. Het jaarprogramma heeft de
christelijke tradities als leidraad en sluit aan op de pedagogische opdracht om invulling te geven aan persoonsvorming en
burgerschap in de klas.
Het hoogtepunt van het jaarprogramma waren de online Paasvieringen voor po en vo / mbo, die in 2021 door 342.000
personen werden bekeken. De vieringen zijn een mix van korte paasverhalen, zang en er wordt samen stilgestaan bij de
betekenis van Pasen. Tijdens de viering voor vo/mbo trad singer-songwriter Lakshmi live op. Zij werkte samen met artiesten
Julia van der Toorn en rapper Brainpower ook mee aan de ‘Dwars Door De Nacht-campagne’ waarin zij een nacht doorbrengen
in hun voormalige school. Met een Bijbelverhaal in gedachten wandelen ze door de verlaten school en halen herinneringen
op. Aan het einde van de nacht hebben zij een lied geschreven, waarin de weg door de nacht naar het licht is verwerkt. In een
eenvoudige akoestische setting wordt het lied vervolgens gezongen.
Deze video’s werden samen met lesmateralen in de 40-dagentijd/vastenperiode via de website start.verus.nl beschikbaar
gesteld aan scholen om leerlingen te inspireren en hoop te geven in toenmalige tijd van beperkingen (corona).
In samenwerking met uitgeverij Kwintessens en Nachtzon Media heeft Verus voor po-scholen een campagne gemaakt over boef
Boris, die zijn leven wil beteren. Deze content werd ondersteund met de methode ‘Kind op maandag’ en ‘Trefwoord’.
Ook voor de Adventsperiode heeft Verus content en lesmaterialen ontwikkeld, zodat leerlingen in aanloop naar kerst konden
nadenken over hoe ze hun eigen leven, hun leefomgeving of de wereld willen verbeteren.
Daarnaast bevat het jaarprogramma van START ook content en lesmaterialen voor Allerzielen / Eeuwigheidszondag onder de
naam van ‘Ik vergeet je niet’. Met deze materialen wordt verlies van dierbaren op een toegankelijke manier bespreekbaar in de
klas.
Het online START-platform biedt op deze manier het gehele schooljaar inspiratie om in de klas of op school op een toegankelijke
manier invulling te geven aan levensbeschouwing en burgerschap. Dat het START-jaarprogramma in een behoefte voorziet blijkt
uit de kijkcijfers. In geheel 2021 is start.verus.nl ruim 982.000 keer bezocht.
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5.2 Samen leven, onze bijdrage aan de samenleving

Samen
leven

De school als bouwplaats

Een nieuw en proactief verhaal over de vrijheid van onderwijs is opgeschreven in een publicatie van
Erik Borgman met reflecties van leden: ‘De school als bouwplaats’. De publicatie gaat in op een
aantal maatschappelijke vraagstukken die raken aan artikel 23.
•

Ten eerste de notie dat onderwijs er niet langer voor kan zorgen dat kinderen maatschappelijk vooruitkomen, maar dat
het opleidingsniveau van kinderen wordt bepaald door dat van hun ouders (emancipatie/kansengelijkheid)

•

Ten tweede dat ieder kind onderwijs moet krijgen dat bij haar of hem past (inclusie)

•

Ten derde het tegengaan van maat¬schappelijke segregatie en de rol die scholen kunnen spelen bij integratie
(segregatie/integratie)

In deze kwesties is de gebruikelijke aanpak meestal problematisch en brengt de aanpak die uitgaat van de vrijheid van onderwijs
een nieuw en veelbelovend perspectief. Het gaat om de vrijheid die een visie op goed onderwijs gestalte geeft; een positieve
vrijheid. Dat wil zeggen: vrijheid tot het ontwikkelen van een eigen visie, op een manier die past bij je eigen positie. Alleen maar
uitgaan van een negatieve vrijheid kan de positieve vrijheid beperken. Het gaat dan alleen nog maar om wat iemand anders je
niet mag verbieden. Maar dat helpt niet echt verder. De positief gebruikte vrijheid om vorm te geven aan onderwijs en dus aan
de samenleving, doet dat wel. Levensbeschouwing en religie zijn voluit onderdeel van deze positieve vrijheid.
Zoals al eerder in dit verslag benoemd, heeft Verus expliciet verwezen naar deze publicatie in reactie op het advies van de
Onderwijsraad over artikel 23.
Advies Onderwijsraad artikel 23

Zoals al eerder in dit verslag beschreven, publiceerde De Onderwijsraad op 5 oktober 2021 het advies ‘Grenzen stellen, ruimte
laten’ over artikel 23. Via de NOS en door opinies in Trouw en het Nederlands Dagblad, artikelen in de nieuwsbrief en een
mailing heeft Verus gereageerd op het advies.
Burgerschapsvorming

Het onderwerp burgerschapsvorming was voor de adviseurs van Zin in Onderwijs één van de belangrijkste thema’s in 2021.
Onze vernieuwde dienstverleningslijn is hiervoor ingezet. Bij een grote po-scholengroep in één van de grote steden hebben we
bijvoorbeeld op alle scholen onze burgerschapskompassen geïntroduceerd. Op deze manier heeft deze groep zicht gekregen
op waar ze staan met burgerschapsvorming en waar ze heen willen. Burgerschapsvorming is voor ons altijd verbonden met de
identiteit van de school en levensbeschouwing.
Ook is er voor een groep vo-bestuurders en -schoolleiders een opleiding op maat gegeven over het thema
burgerschapsvorming waar Gert Biesta en Paul Verhaeghe aan meewerkten.
In de zomer 2021 organiseerden we met andere profielorganisaties, sectorraden en Stichting School en Veiligheid een online
talkshow voor en door leden over hoe burgerschapsonderwijs zo vormgegeven kan worden dat het aansluit bij de waarden,
visie en identiteit van de school. Een mooie uiting van het verenigen van bestuurders, schoolleiders en docenten rondom dit
thema.
Advies Onderwijsraad later selecteren, beter differentiëren

Het advies van de Onderwijsraad over ‘Later selecteren, beter differentiëren’ was aanleiding voor CNV Onderwijs om een meetup te organiseren met Edith Hooge van de Onderwijsraad, Justine Feitsma van CNV Jongeren, Daniëlle Woestenberg van CNV
Onderwijs en Berend Kamphuis met ongeveer dertig docenten. In zijn bijdrage, die op veel bijval kon rekenen, ging Berend in op
de schaduwkanten van het meritocratisch ideaal. Onder meer aan de hand van een voorbeeld uit de tv-serie Klassen.
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Onderwijsontbijt profielorganisaties en Tweede Kamer

Verus werkt in de politieke lobby nauw samen met de andere profielorganisaties (VOS/ABB, VGS, VBS en ISBO). In 2021 is
het verkiezingsmanifest, dat in 2020 in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is gelanceerd, verder uitgewerkt. Dit werd
zichtbaar in het Onderwijsontbijt in september 2021. Tijdens een ontbijtsessie voerden Kamerleden met onderwijsbestuurders
het gesprek over actuele thema’s, zoals het lerarentekort, kansengelijkheid en inclusie. Naast de directeuren en bestuurders van
de profielorganisaties kwamen ook directeur-bestuurder Wouter Groot van de Casimirschool in Gouda, lid CvB Fawzia Nasrullah
van PCOU/Willibrord, lid CvB Jos Timmermans van Stichting Aves en opleidingsmanager PABO Annelies Kraaiveld van Driestar
Educatief aan het woord.
Pdcst drieëntwintig

In oktober 2021 bestond de Verus-podcast ‘pdcst drieëntwintig’ alweer één jaar! In 14 afleveringen ging journaliste en
presentatrice Rinke Verkerk in gesprek met invloedrijke stemmen uit de maatschappij over het belang van vrijheid van onderwijs.
Zo sprak ze onder andere met hoogleraar Erik Borgman over vrijheid van onderwijs als voorwaarde voor inclusiviteit. En met
schrijver en wetenschapper Rosanne Hertzberger over de waarde van uniekheid en het belang van een eigen mening.
Rinke Verkerk besefte eigenlijk niet dat onderwijs in de basis heel erg gaat over de vorming van de samenleving, zo vertelde
ze eerder in een interview over deze podcast. “Het gaat lang niet alleen over goed onderwijs, maar het gaat ook over hoe de
democratie vorm krijgt. In het onderwijs ligt de blauwprint van hoe de samenleving eruitziet. Het gaat verder dan kwaliteit van
inhoud, en focust zich op identiteit en burgerschap. Ik had daar nooit echt bij stilgestaan, maar de mensen met wie ik sprak
konden dit heel goed uitleggen.”
Pdcst drieëntwintig heeft meer dan 5000 unieke luisteraars (peildatum december 2021) en wordt mede mogelijk gemaakt door
mediaproductiebedrijf Nachtzon Media. De afleveringen zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts/
iTunes.
Naar Inclusiever Onderwijs (NIO)

In 2020 trok de conferentie ‘Naar Inclusiever Onderwijs’ ruim 600 belangstellenden. De organisatoren van deze conferentie, het
Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg (NCOJ), VOSABB en Verus werkten in 2021 naar een verdere invulling van een
praktijkplatform. Het doel is het ondersteunen van scholen die werken aan inclusiever onderwijs en scholen bijstaan die deze
stap willen zetten. In 2021 werd door NCOJ een startonderzoek1 uitgevoerd onder scholen die werken aan inclusiever onderwijs
Geïnteresseerden konden scholen bezoeken die hun ervaringen met inclusiever onderwijs wilden delen. Een vorm die erg op
prijs werd gesteld. Op 3 maart was er via een webinar aandacht voor de ervaringen van leidinggevenden in het po en vo. Op de
website www.naarinclusieveronderwijs.nl is steeds meer informatie beschikbaar. In 2021 werden ook de voorbereidingen gestart
voor een tweede grote conferentie op 1 juni 2022 met als titel ‘Inspiratie en samenspel in praktijk en lokaal beleid’.
Federatie Christelijk MBO

Het voorzitterschap van de Federatie Christelijk MBO is door Theo Rietkerk (Landstedegroep) overgedragen aan Paulien
Satter (COG/ROC A12). Naast het vieren van het 25-jarig bestaan van de federatie is ook besloten het practoraat ‘Verschillen
waarderen’ te verlengen. Voorafgaand aan dit besluit is een enquête onder de deelnemende mbo-instellingen gehouden.
Maatschappelijke onderwerpen als burgerschap (met de practor digitale weerbaarheid), vrijheid van onderwijs (aan de hand
van de publicatie van Erik Borgman) en lessen uit de coronatijd werden besproken. In aanloop naar de door corona uitgestelde
conferentie ‘Met andere ogen’ werden twee online sessies met onder andere studenten, docenten en identiteitsmedewerkers
gehouden op 10 juni en 11 november 2021.
Duurzame ontwikkeling

Verus is betrokken op de toekomst, en maakt daarom werk van duurzame ontwikkeling van de eigen organisatie en neemt
deze thematiek mee in de ontwikkeling van de dienstverlening. Naast aansluiting bij de Sustainable development goals en de
werkwijze van de Whole School Approach maken we ook nadrukkelijk de verbinding met het christelijke gedachtengoed door in

1. zie: https://bit.ly/3t26su5 en https://bit.ly/35dHlvV
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deze vraagstukken structureel aandacht te geven aan drie kernwoorden schepping, rechtvaardigheid en hoop.
Afgelopen twee jaar hebben binnen de werkorganisatie stappen gezet in deze verduurzaming aan de hand van vijf
doorbraakprojecten die in de teams leidden tot bewustwording. De centrale vragen zijn: Hoe is mijn/ons werk van invloed op het
leven van volgende generaties en de planeet? Waar ligt onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling?
Voor de verdere ontwikkeling gaat in 2022 de aandacht uit naar:
1. Verdieping van kennis over duurzame ontwikkeling in onderwijsorganisaties – met leden
2. Zichtbaar maken van de inzet voor duurzame ontwikkeling vanuit de leden vanuit ons eigen verhaal van schepping,
rechtvaardigheid en hoop
3. Verder ontwikkelen van (bestaande) dienstverlening met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken, aansluitend bij
visieontwikkeling in de scholen, kansenongelijkheid, onderwijshuisvesting, collectieve inkoop en burgerschap
Ook in het START-programma is aandacht besteed aan klimaatverandering en omgaan met verlies en rouw. Rond Prinsjesdag
deden scholen en leerlingen mee met de actie ‘Red de aarde, Rutte!’. De aanleiding voor deze actie was het verontrustende
rapport van de IPCC over de snelheid van de klimaatverandering. Leerlingen uit het po, vo en mbo kregen de kans om via een
landelijke schrijfactie hun stem te laten horen. Hierop ontvingen we ruim 200 brieven en tekeningen die op de Prinsjesdagviering
in de Jacobuskerk in Den Haag aan demissionair premier Rutte zijn overhandigd.

Erik Borgman

De school als
bouwplaats
Onderwijs met het oog op een samenleving van vrije mensen
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5.3

Samen besturen, onze verbondenheid

Organisatieadvies

Samen
besturen

De sub-teams Governance, Cultuur en Organisatie (GCO), Bedrijfsvoering & Infrastructuur (B&I)
en Planning & Prognose (P&P) vormen samen het overkoepelende team Organisatieadvies. De
adviseurs van de drie sub-teams werken, vanuit hun eigen expertise, vaak samen in activiteiten voor
leden. Organisatieadvies heeft leden geholpen met de volgende activiteiten: jaarlijkse evaluaties
van bestuur en toezichthouders, bestuursmodelwijzigingen, scholenfusies, organisatieanalyses, Management Drives-trajecten,
verankering van de governance in de organisatie, inrichting organisatie en andere adviseringstrajecten van bestuur en toezicht,
het begeleiden van fusietrajecten, het ondersteunen van trajecten rondom strategische koers, het begeleiden van (her)
inrichtingsvraagstukken van topstructuren, het coachen van bestuurders en toezichthouders, het begeleiden van verander- en
cultuurtrajecten en het verzorgen van heisessies met bestuurders, toezichthouders en directieleden.
Andere activiteiten waren het begeleiden van risicoanalyses, advisering over financieel beleid, planning & control, fusiecalculaties,
haalbaarheidsonderzoeken en actualiseren van werkprocessen. Leerlingprognoses worden ook in relatie tot strategisch beleid
gemaakt en leerlingstromen onderzocht en inzichtelijk gemaakt met behulp van de Verus Viewer. Er zijn zelfstandigheidsscans
en onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot de instandhouding van onderwijs en huisvesting. Op terreinen wordt intensief
samengewerkt met advocaten en juristen van Verus Juridisch.
Regionale samenwerking

Regionale samenwerking lijkt het toverwoord in het landelijk onderwijsbeleid om allerlei problemen op te lossen. Naar aanleiding
van het adviesrapport waarin Merel van Vroonhoven pleit voor verplichte regionale samenwerking, schreef Verus een position
paper over dit thema. Verschillende po- en vo-netwerken en de commissie Maatschappelijke Agenda bespraken het positon
paper.
Belangrijke conclusies zijn dat (regionale) samenwerking prima is, maar dat gedwongen samenwerking ongewenst
is. Samenwerking vanuit intrinsieke motivatie van de betrokken besturen op basis van eigen visie en missie om hun
maatschappelijke, pedagogische opdracht te realiseren is vruchtbaarder. De autonomie van en vertrouwen in schoolbesturen
is een groot goed en leidt tot een kleurrijk onderwijspalet zonder extra bestuurslagen. Verus draagt deze standpunten uit in
relevante discussies.
Inspectie

Het overleg over de herziening van de onderzoekskaders startte in 2020 en liep in 2021 door. In 2020 uitte Verus stevige
kritiek op het voorstel van de Inspectie. Die kritiek had onder meer betrekking op de manier waarop de Inspectie naar het
stelsel kijkt en wat dit mogelijk voor de positie van besturen en scholen betekent. Alsmede wat dit betekent voor het nieuwe
waarderingskader voor besturen, de integratie van het financieel beheer en de manier waarop de Inspectie burgerschap gaat
beoordelen.
De Inspectie heeft naar aanleiding van onze kritiek de onderzoekskaders aangepast. Die aangepaste kaders werden in
2021 in het zogenaamde ringenoverleg gepresenteerd, maar zijn op basis hiervan niet verder aangepast. Ook verviel de
tot nu toe gebruikelijke procedure waarbij aan de deelnemers werd gevraagd of zij akkoord konden gaan met de conceptonderzoekskaders. Nu wordt alleen nog maar vastgesteld of er overleg geweest is met het veld. De kaders zijn vervolgens door
de minister vastgesteld en per 1 augustus 2021 in werking getreden. Wel leverde deze nieuwe manier van werken nog wat
discussie op in de Tweede Kamer, maar leidde niet tot aanpassing.
Inkoop en verzekeringen

Verus Inkoop heeft afgelopen jaar bijna 30 Europese aanbestedingen voor onze leden naar tevredenheid uitgevoerd. Ondanks
de verharding en toenemende juridisering vanuit (grote) onderwijs leveranciers heeft dit in geen enkel geval geleid tot een
rechtszaak of een her-aanbesteding. In alle gevallen leidde dit tot een positief resultaat voor het opdrachtgevende lid.
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Het verzekeringsadvies op het gebied van Wia/WGA, verzuim en duurzame inzetbaarheid wordt onveranderd hoog
gewaardeerd. Daar waar met een stijgend aantal werkgevers wordt gesproken over het grootste kapitaal van een
onderwijsinstelling, de medewerkers, wordt onze expertise, houding én kennis van het onderwijs waardevol geroemd. Indien
gewenst worden na het advies ook nog interventies en acties op aangedragen oplossingen uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld onze
jaarlijkse, kosteloze controle van de sociale premies op de beschikking werkkashervatting.
Juridisch

Het team Juridisch behandelt alle onderwijsrechterlijke aandachtsgebieden waar scholen en besturen mee te maken hebben,
van arbeidsrecht tot onderwijshuisvesting, van ouder-/leerlingkwesties tot contracten. In 2021 hebben de dossierjuristen en
-advocaten 917 dossiers behandeld.
Daarnaast heeft onze juridische helpdesk voor het derde opeenvolgende jaar meer dan 5000 vragen van leden beantwoord,
5042 om precies te zijn. Deze vragen betreffen tevens alle aandachtsgebieden van het onderwijsrecht, zoals CAO, AVG,
arbeidsrecht, huisvesting, leerlingzaken, MR en Covid.
Ook bestuderen onze juristen nieuwe wetgeving (zoals burgerschapsonderwijs) en adviseren zij het team Belangenbehartiging
van Verus. We geven ook cursussen, trainingen en leergangen aan leden over dossieropbouw, personeelsbeleid en andere
actuele juridische ontwikkelingen.
Huisvesting

Medewerkers uit Verus Juridisch, Organisatieadvies en Marketing werkten samen aan dienstverlening op het terrein van Integrale
huisvesting. Na een ledenonderzoek bleek er behoefte te bestaan aan informatie en dienstverlening op dit onderwerp, ook in
relatie tot Naar Inclusiever Onderwijs (NIO). De projectgroep heeft een reeks webinars in voorbereiding die in 2022 beschikbaar
komen.
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5.4

Samen sterker, onze collectiviteit als kracht

Samen
sterker

Aantal leden

Het aantal leden van de vereniging bedroeg in 2021 545 schoolbesturen met hieronder
ongeveer 3.300 scholen, waarop 1,2 miljoen leerlingen en studenten zitten. Het ledenaantal en
de contributie zijn in lijn met de begroting.
Ledenactiviteiten

Verus is een vereniging. Betrokkenheid met én tussen leden is het fundament van ons bestaan. Dit is ook het speerpunt
van onze strategische pijler ‘de nieuwe vereniging’. De verbinding met en tussen leden wordt op verschillende manieren
vormgegeven.
Contact met leden
•

Relatiebezoeken door verenigingsadviseurs: Het contact met onze leden vinden we erg belangrijk. Daarom
bezoeken we ze regelmatig. Zo horen we wat hen bezighoudt en denken we met hen mee. Ook horen we wat
zij zien als speerpunten voor onze belangenbehartiging. In 2021 hebben 367 leden een relatiebezoek van een
verenigingsadviseur gehad. Dit naast alle overige contactmomenten (telefonisch, mail, bijeenkomsten e.a.).

•

Netwerken: Verus heeft diverse netwerken waarin mensen uit het onderwijs bij elkaar komen om van gedachten te
wisselen over zaken die spelen in de dagelijkse praktijk. Iedereen is welkom mee te praten en te denken. Afhankelijk
van de behoefte komen de netwerken een of meer keren per jaar bij elkaar. Soms wordt er een spreker uitgenodigd
die iets komt vertellen.
Enkele voorbeelden:
- Regionale bestuurdersnetwerken
- Netwerk lectoren identiteit
- Netwerk P&O po/vo
- Netwerk identiteitsmedewerkers christelijk mbo
- Netwerk krimp en identiteit
- Netwerk onderwijs en zorg
In 2021 was de ondersteuning van de regionale netwerken in het bijzonder gericht op de vraag hoe het eigenaarschap
van de leden kan worden gehonoreerd en versterkt. Dienend daaraan was ook het meer systematisch delen van
leerervaringen door de netwerkbegeleiders. In de netwerken vindt ontmoeting plaats, worden ervaringen gedeeld en
worden er zowel regionale als landelijke thema’s besproken.

•

Ledencommissies: Binnen de vereniging is een aantal ledencommissies ingesteld, met als doel om het beleid van
de vereniging te kunnen beïnvloeden. Ze geven het college van bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Deze
commissies zijn:
- Klankbordgroep Katholiek Onderwijs
- Commissie Maatschappelijke Agenda
- Commissie Onderwijs en Zingeving
- Commissie Governance
Het CvB heeft het grote belang van deze commissies willen markeren door, anders dan in het verleden, steeds zelf
aanwezig te zijn bij de vergaderingen, door steeds een consultatievraag in het midden te leggen, en door over de
werving van nieuwe leden door het CvB te laten beslissen.
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Onderling ledencontact – tijdelijk en inspelend op actualiteiten
•

Zoals al eerder in dit verslag beschreven als activiteiten binnen de pijler ‘De nieuwe vereniging’, is in het kader van
het NPO-beleid dat vanuit het Ministerie van OCW werd geïnitieerd, binnen Verus de Denktank NPO geïnitieerd. In
deze denktank werkten leden en CvB samen, ondersteund door het bureau. Door de denktank zo in te richten, wordt
antwoord gegeven op de vraag hoe je als vereniging de kennis, ervaring en samenbindende kracht van leden zo
kunt gebruiken dat de impact van de lobby door het team Public Affairs wordt vergroot. Deze werkwijze is op meer
momenten ingezet om bij het formuleren van standpunten leden actief aan de voorkant te betrekken.

‘Het onderwijs in Nederland heeft veerkracht.’ Zo begon de brief die de Denktank NPO in het voorjaar van 2021
aan minister Slob stuurde. De Denktank werd opgericht om de zorgen vanuit het onderwijs over de voorwaarden van
het NPO richting Den Haag te verwoorden. Met succes: de brief werd binnen korte tijd meer dan 1000 keer
ondertekend door bestuurders en schoolleiders uit de Verus-achterban en daarbuiten!
De Denktank NPO publiceerde ook een essaybundel waarin vijf onderzoekers reflecteerden op het NPO, de
achtergronden daarvan en naar de vraag wat goed onderwijs eigenlijk is. Op deze wijze heeft de Denktank leden
ondersteund in reflectie en de keuzes die voorliggen.
•

Vanuit het team Zin in Onderwijs wordt gewerkt aan een eigen methodiek wat betreft collegiale visitatie. Naast de
bestuurlijke visitatie die de sectorraden doen, betreft dit een narratieve visitatie vanuit Verus’ eigen inhoudelijke positie
(geïnspireerd goed onderwijs).

•

Ook in de eerdergenoemde kennisallianties (po en vo) worden actuele en relevante kennis en expertise ingebracht om
het gesprek te voeden op specifieke thema’s.

Onderling ledencontact - welkom
•

Dit wordt vormgegeven middels het organiseren van bijeenkomsten waar nieuwe leden welkom worden geheten,
elkaar ontmoeten en kennismaken met Verus. Dit gebeurt naast een individuele kennismaking.

Verzekeringen

De collectiviteiten op het gebied van verzekeren hebben een uitstekend jaar achter de rug. Steeds meer leden van Verus
besluiten een steeds groter deel van hun verzekeringen bij Verus in vertrouwen onder te brengen. Verzekeraars kijken in
toenemende mate steeds kritischer naar risico’s en dat heeft een negatief effect op het aanbod: het aanbod in de breedte daalt,
de prijzen stijgen zeer fors en acceptatie is zeer zeker geen vanzelfsprekendheid. Op al deze punten heeft Verus namens de
leden een aanzienlijk verschil weten te maken, waardoor de leden verzekerd zijn en blijven van goede dekking, een gedempte
prijsstijging, en zoals altijd een relevant advies.
Verus Netwerk Onderwijs en Zorg

Het jaar 2021 was het eerste volledige jaar dat het netwerk Onderwijs en Zorg actief was. In het netwerk Onderwijs en Zorg
faciliteert Verus denkkracht, inspiratie en ontmoeting om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaves op het snijvlak van
onderwijs en zorg. Verus gelooft namelijk in een onderwijsstelsel waarin alle kinderen samen leren leven en breed gevormd
worden en iedereen welkom is ongeacht talent of beperking. Daarom bepleit Verus samen met de andere profielorganisaties
een onderwijsstelsel waarin meer aandacht besteed kan worden aan sociale inclusie door ruimte te geven in regelgeving voor
scholen. Dit pleidooi past in de bredere oproep voor meer pedagogisch perspectief op het onderwijs, zodat scholen in staat zijn
om vanuit hun eigenheid en diversiteit bij te dragen aan goed onderwijs.
Vernieuwende aspecten van dit netwerk – als opvolger van de expertgroep Passend Onderwijs - komen naar voren in het open
karakter, de agendavorming waarbij de deelnemers een actieve rol spelen, als ook de inhoudelijke focus. Drie punten krijgen een
plek: de evaluatie en verbeteraanpak passend onderwijs, de betrokkenheid bij de beweging Naar inclusiever onderwijs (NIO) en
de inzet op het thema ‘kansen voor kinderen’ (tegengaan van kinderarmoede).
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Onderwijstalenten

Het vacatureplatform en tevens invalpool platform Onderwijstalenten heeft mede door de groter wordende krapte op de
arbeidsmarkt ruim 50% meer vacatures (dan in 2020) namens de leden geplaatst, beheerd en verzorgd. Hiermee hebben we
leden ontzorgd en bewust bijgedragen in de zoektocht naar bij de identiteit van de school horende medewerkers. Ook aan
de kant van potentiële werkzoekende in het christelijk onderwijs zien wij een lichte stijging in deelnamegraad, maar helaas
procentueel veel minder dan de toegenomen vraag.
VERUS 2021

I have a dream. Eerlijke verhalen over inclusiviteit. Dat was het thema tijdens het jaarlijkse event VERUS 2021 waarin Samen
geloven, Samen leven en Samen besturen mooi samenkomen en ons Samen sterker maken. In 2021 kreeg het jaarlijkse event
een online invulling als gevolg van de coronapandemie.
Ook al was het geen fysieke ontmoeting, we zagen elkaar online en de verbinding werd letterlijk gevoeld. We stonden met
sprekers stil bij inclusiviteit in het onderwijs, we deelden mooie verhalen en visies met elkaar en er was muziek. De spanning
tussen de droom van inclusiviteit en de weerbarstige werkelijkheid kwam telkens terug.
Aan het event werd medewerking verleend door o.a. leerlingen van het Corderius College en hun docent Esther Ocheng, auteur
en hoogleraar Gabriël Antonio, docent Lucelle Comvalius en onderzoeker en docent Illias El Hadioui.

Ledenpeilingen

Verus hield twee ledenpeilingen met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. De eerste peiling blikte terug op
het onderwijsbeleid van het vorige kabinet en vooruit naar het komende kabinet. Voor het onderwijsbeleid gaven respondenten
het kabinet Rutte III gemiddeld een 5,5. Gevraagd naar hun voorkeurscoalitie voor het nieuwe kabinet, vanuit het oogpunt van
onderwijsbeleid, bleek dat de respondenten een voorkeur hadden voor een coalitie van D66, CDA, ChristenUnie en VVD. In die
zin is men op zijn wenken bediend met het kabinet Rutte IV. De belangrijkste boodschap die de leden in de peiling meegaven
aan het nieuwe kabinet was: geef vertrouwen aan en respecteer de autonomie van het veld.
De tweede ledenpeiling werd gehouden in december 2021, direct na de presentatie van het coalitieakkoord van Rutte IV.
Respondenten waren overwegend positief over de onderwijsplannen van het nieuwe kabinet, met de kanttekening dat de
plannen op hoofdlijnen waren. Uiteindelijk gaat het erom hoe de plannen door het kabinet worden uitgewerkt. De respondenten
willen daar graag bij betrokken worden. Ondanks waardering voor de plannen, bleken veel bestuurders en schoolleiders kritisch
over het gebrek aan vertrouwen vanuit de politiek dat zij ervaren.
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6. FINANCIËLE
ONTWIKKELINGEN EN
RISICOMANAGEMENT
Realisatie 2021

Het saldo baten en lasten (exclusief impulsuitgaven en financiële baten en lasten) bedraagt € 543.000 positief, tegen een
begroot verlies van € 152.000. Dit betekent een positieve afwijking van € 695.000 ten opzichte van de begroting.
Het netto resultaat komt uit op € 1.152.000 positief, tegen een begroot verlies van € 168.000. Dit is te danken aan het
aanzienlijke beleggingsresultaat dat is behaald.
De baten zijn € 69.000 lager dan begroot. De lagere omzet van dienstverlening op gebied van Zin in Onderwijs en
Organisatieadvies is gedeeltelijk gecompenseerd door hogere opbrengsten van juridische dienstverlening, collectieve inkopen en
opleidingen.
De lasten (exclusief impulsprogramma) zijn per saldo € 424.000 lager dan begroot, mede door gevolgen van corona (o.a.
evenementen en bijeenkomsten, reiskosten en scholingskosten).
De personeelskosten zijn € 104.000 lager dan begroot, met name als gevolg van onderbesteding op scholing en lagere
reiskosten als gevolg van thuiswerken.
De materiële uitgaven liggen € 118.000 onder begroting. Dit is een combinatie van diverse posten waarop de realisatie lager
is dan begroot, onder andere: lagere kosten commissies en bijeenkomsten en kantoorkosten (met name porto). Verder zal
de geplande investering gezond onderwijs naar verwachting pas starten in Q1 2022 (Dit is onderdeel van afspraken met
zorgverzekeraar / collectiviteiten).

Realisatie vs Begroting
Toename

Afname

Totaal

€ 833.000

€ 1.152.000

Beleggingsresultaat

Netto realisatie

€ 96.000
€ 424.000

-€ 168.000

Begroot netto resultaat

€ 27.000
-€ 60.000

Baten

Overige baten

Kosten

Impuls
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In deze tabel wordt een samenvatting getoond van de verschillen in begroting versus realisatie.
De uitgaven aan impulsgelden zijn lager dan begroot (€ 96.000), dit komt onder andere door het lagere aantal aanvragen en
toekenningen bij het steunfonds christelijk onderwijs (€ 55.000 lager dan begroot). Verder heeft een aantal activiteiten, dat
gefinancierd zouden worden uit impulsgelden, geen doorgang gevonden als gevolg van corona.

Beleggingsbeleid / treasurybeleid

Verus heeft een aanzienlijk eigen vermogen dat wordt belegd. We doen dit middels de afspraken in het beleggingsstatuut.
Het beleggingsstatuut hanteert het risicoprofiel ‘matig defensief’. Er wordt nagenoeg geheel belegd in waarden met een rating
BBB of hoger. Hierbij wordt een verhouding obligaties ten opzichte van aandelen aangehouden van 80% - 20%. En voor de
portefeuille ter dekking van de wachtgelden is dit 70% - 30%. Het doel van het beleggingsbeleid is het in stand houden van
voldoende vermogen om continuïteit te borgen voor het uitvoeren van de visie en missie van Verus. Gezien haar grondslagen,
uitgangspunten, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid gaat Verus bij het beleggen van vermogen uit van
duurzaam beleggen.
De uitvoering van het vermogensbeheer van het weerstandsvermogen is belegd bij Rabobank. Het vermogen ten behoeve van
wachtgeldverplichtingen en projecten ligt bij ING bank. Dit wordt uitgevoerd op basis van vermogensbeheercontracten.
De beleggingshorizon is langer dan vijf jaar. Middelen die niet nodig zijn voor lopende betalingen worden belegd en tijdelijke
liquiditeitsoverschotten worden op een spaarrekening geparkeerd. Vrijval uit de beleggingsportefeuille wordt in principe
herbelegd, tenzij de liquiditeitspositie zodanig is dat het vrijgevallen bedrag nodig is voor de lopende exploitatie.

Vermogen

De algemene reserve bedraagt € 15,3 mln. Hiervan is het weerstandsvermogen bepaald op de omvang van de jaarbegroting,
circa € 10 mln. Dit vermogen dient beschikbaar te blijven om ook in ongunstige omstandigheden de activiteiten van de
vereniging voort te kunnen zetten. Bijbehorende beleggingsportefeuille bij de Rabobank is benoemd als financieel vast actief.
Een deel van het vermogen is bestemd voor de al eerdergenoemde impulsbeleidsprogramma’s.
De liquiditeitsratio (current ratio) die aangeeft in welke mate de vereniging in staat is op korte termijn aan haar schulden te
voldoen, is hoog. Ultimo 2021 bedraagt deze 7,0 ten opzichte van de (algemeen geaccepteerde) norm van 1,5. In 2020 was de
current ratio 5,1.
Opgemerkt wordt dat de effectenportefeuille die niet het weerstandsvermogen dekt, onder vlottende activa is opgenomen.
De solvabiliteit (het eigen vermogen ten opzichte van het totaal
vermogen) is gestegen naar 91% (2020: 87%). Als minimale norm
wordt een waarde tussen 25%-40% gesteld.

Begroting 2022

In de begroting 2022 is het bedrijfsresultaat voor boekjaar 2022
€ 27.000 positief. Dit operationeel resultaat is inclusief het resultaat
van GCBO. Het is exclusief de financiële baten (opbrengsten
uit beleggingsportefeuille) en de uitgaven in het kader van het
rentmeesterprogramma en de fondsen.
Inclusief de opbrengsten van de beleggingsportefeuille (€ 425.000)
en de kosten van het rentmeesterprogramma (€ 1.055.000), wordt er
een negatief resultaat van € 603.000 voorzien.

BEGROTING 2022
Inkomsten
Contributie
Dienstverlening, aanvullende pakketten en andere inkomsten
Totaal inkomsten

€ 5.854.000
€ 10.175.000

Uitgaven
Materiele uitgaven
Personele uitgaven
Totaal uitgaven
Bedrijfsresultaat
Rentmeesterprogramma en fondsen

De ALV heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering van

€ 4.321.000

Financiële baten

€ 2.428.218
€ 7.720.257
€ 10.148.474
€ 26.526
€ 1.054.500
€ 425.000

december 2021.
Resultaat

€ -602.974
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Risicoparagraaf

In het huidige tijdsgewricht van dynamische maatschappelijke en politieke ontwikkelingen is het meer dan ooit noodzakelijk de
mogelijke risico’s voor de continuïteit van de organisatie in kaart te brengen en deze waar mogelijk te minimaliseren. Hiertoe zijn
gesprekken gevoerd met CvB, teamleiders, auditcommissie RvT en de ondernemingsraad. In deze gesprekken is gesproken
over de mogelijke risico’s die vanuit de verschillende invalshoeken worden waargenomen. Dit vormde de input voor de verdere
analyse van de risico’s.
Verus maakt hiervan een risicoanalysemodel. In de analyse worden de risico’s ingeschat langs drie invalshoeken: kans, impact
en risicobereidheid. Het oordeel op deze drie punten leidt al of niet tot een beheersmaatregel. De risico’s en beheersmaatregelen
zijn vervolgens besproken in het MT-overleg, vastgesteld door het CvB en gedeeld met de RvT.

1. Vaststellen categorieën

4. Beheersmaatregelen
opstellen

2. Risico’s bepalen
3. Vaststellen kans, impact
en risicobereidheid

Verus onderscheidt drie categorieën van risico’s en aanzien van:
•

Strategische doelstellingen

•

Bedrijfsvoering (operationele doelstellingen en rapportage)

•

Compliance (naleven relevante wet- en regelgeving)

In onderstaande matrices zijn de meest significante risico’s uit de drie categorieën opgenomen met de betreffende kans, impact,
risicobereidheid en beheersmaatregelen.

Strategische risico’s

Dit betreft activiteiten en beslissingen die betrekking hebben op de strategische doelstellingen van Verus. Deze kunnen worden
beïnvloed door zaken zoals de beschikbaarheid van kapitaal, autonome en politieke risico’s, veranderingen in wetten en regels,
reputaties en veranderingen in de fysieke omgeving. Een belangrijk risico voor Verus is de terugloop van leden en minder
draagvlak voor levensbeschouwelijk onderwijs.

Risico’s

Maatregelen

Terugloop leden

‘Strategische pijler ‘De nieuwe vereniging’:

Innovatie blijft achter en doelstellingen worden

•

Communicatie op orde (goed verhaal, meerwaarde lidmaatschap)

•

Contact met leden onderhouden

•

Waardengedrevenheid

•

Professionaliseren relatiebeheer

•

Goed aanlsuiten op behoefte

Maatregelen worden per team in de jaarplannen verwerkt

Kans
(H/M/L)

Impact

Risicobereidheid

M

H

L

M

M

L

M

M

L

M

M

M

L

H

L

niet gerealiseerd.
De herinrichting van het relatiebeheer

•

(verenigingsmanagement) heeft niet het effect

Investeren in verenigingadviseurs, deze zorgen voor verbindinging
tussen adviseurs en afdelingen

zoals beoogd

•

Effectief gebruik databeheer

Minder draagvlak voor levensbeschouwelijk

•

Lobby Den Haag

onderwijs

•

Leden betrekken

Afnemende aandacht voor goed geïnspireerd

•

Relatiemanagement

onderwijs en vrijheid van onderwijs
Impact politieke beslissingen en uitspraken
Gebeurtenissen met reputatie of imagoschade

Analyse hoe imagoschade zo veel mogelijk kan worden voorkomen en goed

als gevolg

omgaan met incidenten indien deze toch voorkomen
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Risico’s ten aanzien van bedrijfsvoering
Dit betreft activiteiten en beslissingen ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken en rond de effectieve beheersing van de
financiën, informatievoorziening en P&O.
Risico’s

Maatregelen

Cybercriminaliteit:

•

ICT beveiliging

Onderbreking van de bedrijfsvoering

•

Bewustwording personeel

Administratie gegijzeld / niet toegangelijk

•

Cyberverzekering

Kans
(H/M/L)

Impact

Risicobereidheid

M

H

L

M

M

L

M

H

L

M

M

L

Concurrentiebeding handhaven

M

M

L

Niet-begrote exploitatietekorten /

Sturing op begrotingsdiscipline, zorgvuldige budgetering, relevante financiele

M

H

L

budgetoverschrijdingen op personele en

rapportages
M

M

L

M

H

M

Vertrouwelijke gegevens worden openbaar
gemaakt
Toenemend ziekte verzuim en zwaardere

Ziekteverzuimbeleid

belasting thuiswerken (corona)
Risico's op het gebied van veiligheid,

•

Arbo beleid met Risico-Inventarisatie en Evaluatie

gezondheid en welzijn van de medewerkers

•

Vertrouwenspersoon

•

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

•

Aanbieden aantrekkelijk loopbaanbeleid / blijvend aantrekkelijk voor

Vertrek personeel
(negatieve invloed continuiteit)
Adviseurs die voor zich zelf beginnen met

nieuw personeel

derving inkomsten dienstverlening als gevolg.

materiële kosten
IT: Data, kennis- en informatiemanagement niet

Laten uitvoeren van IT audit door accountant en opstellen informatieplan met

op orde met als gevolg kwaliteit output minder

bijbehorend actieplan.

dan gewenst.
Aandelenportefeuille (flucturerende koersen

1. Belegginsstatuut herzien

en groot eigen vermogen)

2. Duidelijke communicatie over bestemming vermogen

Risico’s ten aanzien van compliance

Dit betreft naleven van wet- en regelgeving, interne regels en gedragscodes.
Risico’s

Maatregelen

AVG (Datalek)

Bewustzijn bij collega's vergroten met AVG-cursus; privacy officers aangesteld

Wet- en regelgeving; nieuwe ontwikkelingen

•

Zorgen voor kanalen om op de hoogte te worden gehouden van

Kans
(H/M/L)

Impact

Risicobereidheid

M

M

L

L

H

L

veranderende wetgeving

worden niet tijdig gesignaleerd.
•

Accountantscontrole

AVG

Om de risico’s ten aanzien van AVG te beperken, besteedt Verus veel aandacht aan dit onderwerp. Dit geldt zeker voor de twee
medewerkers die onze Data Privacy Officers (DPO) zijn. Zij hanteren als uitgangspunt dat Verus een organisatie is die de privacyprincipes van leden, medewerkers en andere derden aantoonbaar naleeft, de zogenaamde accountability. De belangrijkste
activiteiten in 2021 waren:
AVG en de organisatie
De DPO’s sturen de AVG-werkzaamheden aan en hebben tenminste wekelijks overleg. In het AVG-team zijn ICT, P&O en Public
Affairs vertegenwoordigd.
•

Alle nieuwe medewerkers van Verus volgen middels e-learning verplicht een bewustzijnscursus van 5 modules en
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medewerkers worden uitgebreid over de AVG geïnformeerd via intranet.
Er zijn stappen gezet met het principe Privacy by Design en by Default, toegepast op organisatorisch, fysiek en
technisch gebied.
•

Het digitale verwerkingsregister (PrivacyPerfect) is operationeel en wordt, conform de opgestelde werkafspraken,
onderhouden.

•

Vanuit het DPIA Juridisch heeft een werkgroep praktische maatregelen geformuleerd ter implementatie op het team
Juridisch. Dit gaat gelden als model voor implementatie elders in de organisatie.

AVG en de autoriteit persoonsgegevens

In 2021 zijn twee datalekken geregistreerd in het register. Eén van de datalekken, een hack van de website, is tevens gemeld
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Overigens is na onafhankelijk onderzoek vastgesteld dat de schade verwaarloosbaar bleek
te zijn. Wel zijn uit de wijze waarop de hack kon worden uitgevoerd conclusies getrokken, dat heeft geleid tot aanpassing van
protocollen, bij Verus als verwerkingsverantwoordelijke en bij onze verwerker.
AVG en de accountant

Accountantsbureau Mazars heeft een privacy-scan uitgevoerd. Daaruit bleek dat een deel van de cookieplaatsing niet helemaal
in overeenstemming was met de AVG. Daarop zijn de benodigde aanpassingen doorgevoerd waardoor de cookieplaatsing nu
geheel AVG-conform plaatsvindt.
Interne protocollen zijn zodanig aangepast dat medewerkers van Verus uitsluitend mogen werken met door Verus beschikbaar
gestelde, beveiligde devices.
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7. VOORUITBLIK 2022
In 2022 zijn we begonnen aan het tweede jaar van ons strategisch beleidsplan 2021-2024. Eind 2021 hebben we
geconcludeerd dat we terugkijken op een goede start van realisatie van dit plan. We zijn er zeker nog niet, maar gezien de
looptijd van het beleidsplan is dat ook logisch.
In 2022 zullen we verdergaan op de ingeslagen weg. Waar in 2021 de focus meer lag op vormgeven en visievorming, zal in
2022 de slag worden gemaakt naar realisatie. Dat is een uitdagende stap, maar wel een zeer noodzakelijke. Zeker ook kijkend
naar de uitdagingen die er op het onderwijs-pad komen, en daarmee ook op het pad van Verus. De voortdurende aandacht
voor artikel 23 is er daar natuurlijk één van. De uitdagingen die we hebben beschreven in het beleidsplan en die de redenen
vormden voor keuze van onze strategische focus, zijn ook op dit moment nog steeds geldend. Dit bevestigt ons in de keuzes
die we hebben gemaakt en de strategie die we daarop hebben uitgezet. De drie strategische lijnen (vrijheid van onderwijs,
geïnspireerd goed onderwijs en de nieuwe vereniging) blijven dus leidend.
Voor het komend jaar brengen we hierin ook enkele accenten aan, inhoudelijk en ten aanzien van het proces.
Wij zijn eind 2021 reeds gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. Onze huidige website is rijkgevuld, maar past
minder goed bij ons huidige strategisch beleid én doet geen recht aan de diversiteit van personen die onze website bezoeken.
Een website is een middel, en het laat zien hoe en waar Verus zichzelf ziet: van en voor onze leden, op het snijvlak van
vraagstukken in onderwijs en maatschappij. Of om het anders te zeggen: minder als voormalige werkgeversorganisatie en meer
als onderdeel van en voortrekker van het maatschappelijk middenveld. Met dit maatschappelijk middenveld bedoelen we de
ruimte tussen overheid, markt en samenleving.
Twee grote vraagstukken die voor ons liggen in het maatschappelijk middenveld zijn die van de meritocratie en van bestuurlijke
verhoudingen. Onze bijdrage omtrent meritocratie had niet treffender kunnen worden samengevat dan met de titel van de
bijeenkomst die we samen met bevriende organisaties in het middenveld hebben georganiseerd (april 2022): gaan we solidair
of solitair verder in onze samenleving? Het vraagstuk van bestuurlijke verhoudingen tekent zich ook af in het coalitieakkoord:
schoolbesturen worden structureel ondergewaardeerd, schoolbestuurders zijn aanhoudend onderwerp van politieke discussies
en het maakbaarheidsdenken is ook in het onderwijs dominant.
Komend jaar willen we als CvB het gesprek over deze twee thema’s (die zich bevinden op het grensvlak van de vier
perspectieven en binnen de context van de drie pijlers) actief gaan voeren; met onze leden en met mensen en organisaties in de
nabijheid van onze leden. Daarmee zoeken we de spanning op, want juist in die spanning kan Verus haar meerwaarde bewijzen.
Daarmee geven we impliciet en expliciet steeds vorm aan de positionering van Verus.
Financieel gezien streven we naar een positief bedrijfsresultaat, zoals ook eerder getoond in de Begroting 2022. Voor 2022 zijn
er geen significante ontwikkelingen op het gebied van aantal FTE en zijn er geen grote investeringen voorzien.
De oorlog in Oekraïne heeft op dit moment geen directe impact op de bedrijfsvoering van Verus. De impact van deze oorlog op
de economie is nog onzeker. Op de korte termijn zien we wel onrust op de beurzen wat effect heeft op de beleggingsportefeuille
van Verus, maar omdat we beleggen op langere termijn is er op dit moment geen directe aanleiding om het beleggingsbeleid
aan te passen.
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DEEL 2: VERSLAG
RAAD VAN
TOEZICHT
28

Hierbij doet de raad van toezicht (RvT) van Verus verslag over kalenderjaar 2021.

Inleidend

In het vorige jaarverslag kenmerkten we 2020 als een jaar van herwonnen stabiliteit. Na een eerder periode van transitie is
rust, duidelijkheid en stabiliteit in de organisatie teruggebracht. Dit heeft zich in kalenderjaar 2021 doorontwikkeld. De basis
is op orde. Het strategisch beleidsplan geeft richting en focus. Dit maakt dat de RvT zich goed heeft kunnen richten op zijn
verschillende taken: toezichthoudend, adviserend en in de rol van werkgever van het CvB.

Ontwikkelingen raad van toezicht
Samenstelling, benoeming en herbenoeming

Gedurende het jaar 2021 hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de RvT. De RvT bestond gedurende
het hele jaar uit zeven leden. De personalia worden aan het einde van dit hoofdstuk weergegeven.
Wel hebben in het najaar van 2021 de voorbereidingen plaatsgevonden voor benoeming van nieuwe leden in de RvT. Conform
het rooster van aftreden was reeds bekend dat eind 2021 afscheid zou worden genomen van drie leden, aangezien zij dan aan
het eind van hun tweede termijn zijn gekomen. Dit betrof Henk ter Wee, Robert Zoutendijk en Petra van der Kwast.
Tijdens de ALV van 2 juli 2021 is gesproken over de benoemingsprocedure, het tijdspad en de profielbeschrijving ten behoeve
van de vacatures binnen de RvT van Verus. Ook is gesproken over de omvang van de RvT. De ALV stemde er mee in om
deze stapsgewijs terug te brengen van 7 leden, naar 6 leden (per januari 2022) naar 5 leden (per september 2022). Daarom is
gezocht naar twee nieuwe leden voor de RvT van Verus.
Per september 2022 zal ook de tweede termijn van RvT-lid Ineke van der Ouderaa aflopen. Zij zal dan niet vervangen worden.
Bij de zoektocht naar twee nieuwe leden is het behoud van specifieke aspecten van haar profiel (marketing, positionering en
communicatie) meegenomen.
Tijdens de ALV van 3 december 2021 zijn twee kandidaten voorgedragen en heeft de ALV unaniem ingestemd met de
benoeming van deze twee kandidaten tot lid RvT, per 1 januari 2022. Dit betreft Jan Hol en Kor Dijkema. De RvT is erg verheugd
dat met deze benoemingen invulling is gegeven aan de gestelde eisen in het profiel.
Met deze benoemingen is rekening gehouden met de (statutair vastgelegde) afspiegeling ten aanzien van levensbeschouwing in
de RvT. De veelkleurigheid van de vereniging moet ook terug te zien zijn in de RvT.
Naast deze afspiegeling, vindt de raad het belangrijk ook aandacht te hebben voor andere vormen van diversiteit. Naast
levensbeschouwing denken we dan bijvoorbeeld ook aan gender, leeftijd en culturele verscheidenheid. Vooruitkijkend valt, met
de benoeming van twee heren, bij vertrek van Ineke van der Ouderaa uit de RvT (in september 2022), de verdeling ten aanzien
van gender onevenwichtig uit. De RvT stelt zich daarom ten doel om bij de eerstvolgende benoeming van RvT leden, in 2023,
expliciet aandacht te besteden ook aan het gender issue en aan andere vormen van diversiteit, naast kennis, ervaring en
levensbeschouwelijke achtergrond.
Tijdens de ALV van 3 december is ook stilgestaan bij het vertrek van de drie eerdergenoemde leden van de RvT. Hein van
der Loo sprak een dankwoord uit de lange periode (8 jaar) waarin Henk, Petra en Robert lid zijn geweest van deze Raad. Een
roerige periode, waarin veel is gebeurd en soms ook veel werd gevraagd van de toezichthouders. In deze periode heeft de
vereniging en hebben de bestuurders altijd op hen kunnen rekenen.
Commissies

Conform artikel 13 van de statuten kan de RvT een remuneratie- en een auditcommissie instellen. Beide commissies zijn
inderdaad ingesteld.
De remuneratiecommissie bestond in 2021 uit mevr. Ineke van der Ouderaa (Vz.) en de heer Hein van der Loo.
De auditcommissie bestond in 2021 uit de heren Robert Zoutendijk (Vz.) en Henk ter Wee, aangevuld per medio 2021 met dhr.
Pieter Gilden2.

2. Dit gezien het vertrek van beide leden van de AC per 31-12-21.
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Taken van de RvT
•

Toezichthoudende taken
De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken in de vereniging.
Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van de vereniging. Toezicht en sturing hebben zich in
2021 verder ontwikkeld in samenspel met het CvB.

•

Klankbord/adviseur
Naast de toezichthoudende taken, vervult de RvT ook een klankbordfunctie richting het CvB. In 2021 is deze
functie met name tot uiting gekomen in de gesprekken rondom de thema’s burgerschap, vrijheid van onderwijs,
vermogenspositie en positionering.

•

Werkgever
De derde taak van de RvT, die als werkgever van het CvB, heeft in 2021 met name gestalte gekregen in de
halfjaarlijkse evaluatiegesprekken met de bestuurders.

Evaluatie en ontwikkeling toezichthouden

Tijdens de vergadering van 5 februari 2021 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden. Hiertoe hebben de leden van de RvT
voorafgaand aan het overleg input gegeven over wat goed gaat en wat beter kan, middels een online vragenlijst. De analyse van
deze inventarisatie gaf een consistent beeld. Vanuit de bespreking werd duidelijk wat de ontwikkelpunten zijn voor de Raad.
De Raad heeft afgesproken het toezichtkader en de visie op toezichthouden aan te scherpen. Ook samen met de nieuwe RvT
leden die per 1-1-22 zullen worden benoemd. Nadat dit kader is aangescherpt, zal dit ook worden vertaald naar de behoefte
ten aanzien van informatievoorziening vanuit het CvB en buiten het CvB om (in de werkorganisatie en bij leden).
De RvT heeft met het CvB afgesproken om nader kennis te maken met de MT-leden en projectregisseurs. Dit heeft in 2021
geresulteerd in presentaties en besprekingen met individuele MT-leden tijdens de RvT vergaderingen.
Daarnaast is afgesproken de expertises van de RvT leden nader in beeld te brengen, om zodoende beter vorm te kunnen geven
aan de klankbordrol van de RvT. De verschillende rollen dan de Raad zullen ook duidelijker op de agenda worden aangegeven.
Met deze punten is de RvT in 2021 verder aan de slag gegaan.
Onafhankelijkheid

De RvT vermijdt elke vorm of schijn van belangenverstrengeling. Ieder lid meldt mogelijke tegenstrijdige belangen aan de
voorzitter RvT, indien dit zich voordoet. In 2021 zijn geen meldingen gedaan. Jaarlijks worden de hoofd-en nevenfuncties van de
RvT bekeken. Ten aanzien van 2021 is vastgesteld dat er geen tegenstrijdige belangen bestonden.
Vergaderingen

De RvT heeft in 2021 vijfmaal regulier vergaderd (5 februari, 14 april, 23 juni, 1 oktober en 24 november). Tijdens de
vergaderingen was, een enkele uitzondering daargelaten, altijd de gehele Raad aanwezig.
Daarnaast heeft de RvT in 2021 meerdere malen additioneel overlegd, met name ten aanzien van de eerdergenoemde
wervings- en selectieprocedure leden RvT.
De auditcommissie heeft in 2021 viermaal vergaderd (25 maart, 16 juni, 16 september en 11 november). Tijdens deze
vergaderingen zijn de financiële onderwerpen en rapportages besproken met het CvB en de controller, ter voorbereiding op
bespreking in de RvT vergaderingen.
Tijdens één vergadering van zowel RvT als AC is de accountant aanwezig geweest om de jaarstukken en managementletter
2020 te bespreken.
De remuneratiecommissie heeft in 2021 tweemaal gesproken met de twee leden van het CvB, in het kader van hun
functioneren.
In 2021 hebben twee ALV-vergaderingen plaatsgevonden: op 2 juli en 3 december van dat jaar. Beide overleggen waren digitaal.
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Een delegatie van de RvT heeft eenmaal gesproken met de Ondernemingsraad.

Belangrijke thema’s

De RvT heeft in 2021 (onder andere en naast de eerdergenoemde onderwerpen) gesproken over:
•

Realisatie van het SBP, met aandacht voor de drie strategische pijlers binnen dit plan

•

Nauwer betrekken van leden bij beleidsontwikkeling en belangenbehartiging

•

Effecten van corona op de vereniging en de organisatie (welzijn van de medewerkers en de omzet uit dienstverlening)

•

Positionering (traject Mensch)

•

Rapport van de Onderwijsraad over vrijheid van onderwijs

•

Benoemingsprocedure nieuwe leden RvT

•

Vermogenspositie van Verus / voorstel rentmeesterprogramma

•

Financieel beheer en verslaglegging

•

Management letter en accountantsverslag

•

Kort geding Schoolinkoop

•

Integratie van LVGS binnen Verus

De RvT heeft besloten tot:
•

goedkeuring van de jaarrekening 2020 (de RvT heeft geconstateerd dat financiële middelen rechtmatig en doelmatig
zijn besteed)

•

vaststelling van de begroting 2022

•

goedkeuring contributievoorstel 2022

•

voordracht van twee leden RvT (aan ALV)

•

aanstelling van Mazars als externe accountant voor de komende 2 jaar

Conform de statuten zijn de (voorgenomen) besluiten van de RvT ter vaststelling voorgelegd aan de ALV, waaronder
jaarrekening, begroting, contributie, en benoeming RvT leden.

Personalia RvT 2021
Naam

Persoonlijke

Hoofdfunctie

Relevante nevenfuncties

kenmerken
Drs. W.H.J.M.

Man, geb. 1971,

Burgemeester

(Hein) van der Loo

Nederlandse

Zwijndrecht

(voorzitter)

nationaliteit

•

Bestuurslid Stichting Nationaal

Eerste

Lopende

benoeming3

termijn

13 dec 2019

1e termijn

13 nov 2015

2e termijn

Monument Watersnood 1953
•

Voorzitter raad van toezicht
Diergaarde Blijdorp

P. (Pieter) Gilden

Man, geb 1957,

(vice-voorzitter)

Nederlandse

Interim bestuurder

•

Bestuurslid Stichting
Steunfonds Katholiek

nationaliteit

Onderwijs

3. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar, waarbij zij één keer kunnen worden herbenoemd voor een tweede termijn
van 4 jaar.
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Dr. A.J.M. (Toke)

Vrouw, geb. 1957,

Universitair

Elshof

Nederlandse

Docent Praktische

nationaliteit

Theologie /
Catechetiek

•

Gastdocent Algemene

2e termijn

1 jan 2014

2e termijn

en diakenopleiding Bovendonk
•

Voorzitter Raad van Toezicht

aan het Tilburg

Bisschop Moller Stichting

Cobbenhagen

Leeuwarden

Center, Tilburg

13 nov 2015

Catechetiek aan de Priester –

•

University.

Hoofdonderzoeker Vragen van
Normatieve Professionalisering
en Katholieke Spiritualiteit,
Zusters Sint Vincentius a Paulo,
Gijzegem (Vlaanderen)

Drs. P.M. (Petra)

Vrouw, geb 1964,

Zelfstandig

•

Vrz RvT CSG Noordik

van der Kwast

Nederlandse

adviseur

•

Bestuurslid Steunfonds

aftredend

Marnixacademie

per 31-

nationaliteit

12-21
C.T.M. (Ineke) van

Vrouw, geb 1950,

Zelfstandig

der Ouderaa

Nederlandse

adviseur

nationaliteit

•

Bestuurslid Kinderfonds

25 sept 2014

2e termijn

1 jan 2014

2e termijn

MAMAS
•

Bestuurslid Stichting Het Grote
Verhaal

H.R. (Henk) ter

Man, geb.1962,

Voorzitter CvB IRIS

Wee MBA-ME

Nederlandse

te Kampen

nationaliteit

•
•
•

Voorzitter
Samenwerkingsverband 23-05

aftredend

Lid RvA Beroepen in het

per 31-

onderwijs ROC Landstede

12-21

Directeur Spitant personeels
B.V. (bezoldigd)

•

Voorzitter Bestuur
Expertisecentrum Adapt

•

Voorzitter Vrienden van
Stadsmuseum Harderwijk

Drs. R.W. (Robert)

Man, geb 1965,

Lid CvB Driestar

•

Lid RvT EDventure

Zoutendijk

Nederlandse

Educatief

•

Bestuurslid Stichting Media-

aftredend

uitgaven

per 31-

•

De Reformatorische School

12-21

•

Bestuurslid Stichting Onderwijs

nationaliteit

1 jan 2014

2e termijn

Zieke Leerlingen
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