Ruud Klunder
Ruud Klunder is lid van de Raad van Toezicht van Onderwijsgroep Amstelland, speciaal vanwege
zijn expertise op het gebied van bedrijfsvoering. “Ik ben ooit afgestudeerd als econoom. Daarna
heb ik gewerkt bij het ministerie van binnenlandse zaken en de gemeente Amsterdam. Sinds vijf
jaar ben ik zelfstandig ondernemer. Ik adviseer overheidsinstellingen zoals gemeenten en
ministeries over financiën, P&O en andere aspecten van de bedrijfsvoering.”
Ruud brengt zijn deskundigheid in binnen de Raad, maar ook zijn betrokkenheid . “De kwaliteit
van het onderwijs bepaalt voor een groot deel of kinderen goed zijn voorbereid op de
maatschappij. Via mijn plek in de Raad van Toezicht van Amstelland draag ik mijn steentje daar
aan bij.” De Raad van Toezicht heeft een adviesrol richting het College van bestuur. “Er zit een
soort spanning in die rol. Enerzijds wil je niet op de stoel van de bestuurders gaan zitten,
anderzijds moet je toch weten wat er speelt. Die adviesrol is trouwens niet het enige; als Raad van
Toezicht zijn wij ook werkgever voor het College van Bestuur. We stellen jaarlijks de begroting vast
en we laten ons adviseren door de accountant. Een paar keer per jaar krijgen wij van het bestuur
financiële en managementrapportages. Ook dat hoort bij onze verantwoordelijkheid.”
Een belangrijk doel voor Ruud is om te werken aan een organisatie die financieel gezond is én
blijft. “Maar er zijn ook andere vragen die spelen. De kwaliteit van het onderwijs staat altijd
voorop. We willen daar de juiste voorwaarden voor creëren en die kwaliteit bewaken. Verder
hebben we te maken met de identiteit van de onderwijsinstelling: welke waarden komen daar uit
voort, en hoe kunnen de scholen zich hiermee profileren? Het uitgangspunt is wat mij betreft dat
het geheel meer moet zijn dan de som der delen. Met andere woorden: de elf scholen van
Onderwijsgroep Amstelland moeten elkaar versterken.”
Of het nu gaat over de bedrijfsvoering of over de identiteit, al het werk van de Raad van Toezicht is
uiteindelijk gericht op de toekomst van de kinderen. “Het primair onderwijs is enorm belangrijk.
Elk kind is anders en moet zich kunnen ontwikkelen. Kinderen verdienen de beste kansen. Je bent
je er in zo’n Raad van Toezicht toch altijd van bewust dat je het daar voor doet.”

