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Geacht college, 
 
 
De RvT heeft in de laatste evaluatie over haar eigen functioneren, in het licht van de 

ambitie van de Stichting en de uitdagingen waarvoor deze gesteld staat de komende 

jaren, uitgesproken dat in de Raad de competenties aanwezig zijn om de komende 

jaren haar toezichthoudende rol goed te kunnen vervullen.  

Tegelijkertijd was en is er de behoefte aan regelmatige scholing om aan de steeds 

veranderende eisen te kunnen blijven voldoen. Zo volgt de voltallige Raad een 

traject met meerder workshops specifiek gericht op het toezichthouden op de 

kwaliteit van het onderwijs. 

 

Vanwege de mogelijke herbenoeming van dhr. J.H. (Johan) Dijkstra heeft de 

voorzitter aan een ieder van de individuele leden gevraagd zich uit te spreken over 

het functioneren van dhr. Johan Dijkstra. 

 

De RvT is unaniem van mening dat hij scherp is in zijn analyse van problematieken. 

Hij heeft daarbij het vermogen om zaken vanuit meerdere perspectieven te bezien. 

Met zijn scherpe formuleringen stemt hij collega leden van de RvT en de bestuurder 

tot nadenken. Hij heeft in enkele besluitvormingsprocessen dan ook een belangrijke 

rol gespeeld. 

Door zijn professionele ervaring heeft hij een uitstekend inzicht in het gemeentelijk 

domein en de wijze waarop besluitvormingsprocessen op ambtelijke en op politiek 

niveau verlopen. 

Door zijn inbreng in de auditcommissie is het professionele niveau van “in control” 

zijn van de organisatie sterk verbeterd. In het verlengde daarvan zijn ook de 

managementrapportages in vergelijking met enkele jaren geleden aanzienlijk 

verbeterd. 

  



 

 

 

Dhr. Johan Dijkstra wordt door zijn collega’s ervaren als een uitstekende collega, die 

ook scherp is naar zijn eigen functioneren in en het totale functioneren van de 

gehele RvT. Altijd met respect voor de ander en met de nodige humor. 

 

 

Namens de Raad van Toezicht, 

i.o. 

 
Dhr. K. van Vugt, voorzitter 


