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1. Missie en visie
De SSKO richt zich op projecten in het katholiek onderwijs die een tijdelijke
ondersteuning nodig hebben om initiatieven op te starten, te stimuleren, op te schalen
of te versnellen. Het gaat zowel om projecten die zijn opgezet vanuit de eigen identiteit
van de school of organisatie, als om projecten die erop gericht zijn de identiteit verder
te ontwikkelen in verbinding met goed onderwijs. De SSKO wil deze projecten tijdelijk
met een financiële bijdrage ondersteunen.
Het is de visie van de SSKO dat het katholiek onderwijs een waardevolle bijdrage
levert aan de toekomst van kinderen en jonge mensen en die van de samenleving. Het
katholiek onderwijs levert deze bijdrage in de vorm van goed onderwijs voor alle
leerlingen en voor heel de leerling. Onderwijs met hart, hoofd en handen.
De SSKO laat zich in haar ondersteuning van projecten in en voor het katholiek
onderwijs inspireren door de katholiek sociale leer waarin de waardigheid van ieder
mens, het mysterie van het leven, het bonum commune, subsidiariteit en solidariteit
kernbegrippen zijn.

2. Samenstelling van het bestuur
In het kalenderjaar 2020 was het bestuur van SSKO als volgt samengesteld
• Mr F.A.M. van den Heuvel, voorzitter
• Drs J.D.J.T. Wienen, penningmeester
• Dr T.S.M. van der Zee, secretaris
• S.A.A.J. Dumoulin MSc, lid
• Prof dr M.C.H. van Dijk – Groeneboer, lid
• P. Gilden, lid
• Drs E.M. Stalmeier, lid
Het bestuur wordt secretarieel ondersteund door mw. A.J. Uyterlinde. Het bestuur
hanteert een rooster van aftreden.

3. Vergaderingen
Het bestuur heeft in 2020 viermaal vergaderd:
• Dinsdag 17 maart (telefonisch),
• Donderdag 4 juni,
• Dinsdag 29 september,
• Dinsdag 8 december.
De vergaderingen vonden plaats te Woerden (tenzij anders aangegeven).

4. Ondersteuning van projecten
Kern van de opdracht van de SSKO is het verlenen van financiële ondersteuning aan
projecten die de innovatie en ontwikkeling van (de identiteit van) katholiek onderwijs
op het oog hebben. Personen en organisaties kunnen een aanvraag indienen voor
financiële ondersteuning middels een formulier dat is te downloaden vanaf de eigen
website van de SSKO. De aanvragen worden normaliter beoordeeld door het bestuur
tijdens een reguliere vergadering op basis van een preadvies van één van de
bestuursleden. In het kalenderjaar 2020 heeft het bestuur twee nieuwe aanvragen
ontvangen, waarvan één is aangehouden met de vraag om nadere informatie over het
project en één is afgewezen.
Naast de beoordeling van nieuwe aanvragen, heeft het bestuur de lopende projecten
gevolgd en besproken. In 2020 gaat het om zes projecten:
• De Week van het Katholiek Onderwijs (Aanvrager: NKSR),
• Leiderschap, zingeving en het verhaal van de school (Aanvrager: Radboud
Universiteit),
• Onderwijsmateriaal (Aanvrager: Stg Houvast op School),
• Burgerschapsestafette (Aanvrager: Vereniging OMO),
• Schoolpleingesprekken (Aanvrager: Verus),
• Leiderschapsopleiding (Aanvrager: Stg Alberdingk Thijm Scholen).
Met de aanvragers van deze projecten is schriftelijk of mondeling contact geweest om
inzicht te krijgen in de (voorspoedige) voortgang van de projecten. Eén aanvrager is
éénmaal te gast geweest tijdens een deel van een reguliere vergadering van het
bestuur. De langer lopende aanvraag van de NKSR is in 2020 op basis van een adequate
inhoudelijke en financiële verantwoording naar tevredenheid afgerond.
In 2020 zijn twee aanvragen uit 2019 nader bekeken, en op basis van onvolledige
of ontbrekende maar wel noodzakelijke informatie over het project negatief
beoordeeld.
Aanvraag
Nieuw
Lopend
Oud

Aantal
2
6
2

Status
1 aangehouden, 1 afgewezen
5 voortgaand, 1 afgerond
2 afgewezen

5. Communicatie
Een belangrijk medium voor de communicatie is het internet. In 2020 is de eigen
website van SSKO gerealiseerd waarvoor twee bestuursleden samen met de firma
Kraakmakend uit Rotterdam zorg hebben gedragen. De website beoogt het werk van
SSKO onder de aandacht te brengen van mogelijke aanvragers en hen te informeren over

de procedure voor het doen van een aanvraag en de inhoudelijke criteria waarop
aanvragen worden beoordeeld. Gekozen is voor een frisse, heldere en informatieve
website waarop ook lopende projecten kort worden gepresenteerd en de nodige
inhoudelijke en procedurele informatie te vinden is over het doen van aanvragen.
De website is hier te vinden: www.ssko.nl
6. Kwaliteitszorg
Het bestuur van SSKO acht een goede en transparante zorg voor de kwaliteit van haar
bestuurlijk werk van groot belang. In 2018 en 2019 voerde het bestuur al gesprekken
over de wijze waarop ze haar opdracht verstond met het oog op de innovatie en
ontwikkeling van (de identiteit van) het katholiek onderwijs. Uit deze gesprekken
kwamen onder andere de procedure voor het doen van aanvragen en de lijst van criteria
voor de beoordeling van aanvragen voort.
In 2020 heeft het bestuur het gesprek over de kwaliteitszorg voortgezet waarbij
onder andere de volgende thema’s aan bod kwamen:
• Werking van huidige procedures en criteria,
• Positionering van SSKO in het grotere geheel van katholiek onderwijs,
• Contact met partnerorganisaties met het oog op het verwezenlijken van de
doelstellingen,
• Zelf oppakken van fundraising.
7. Financiën
De SSKO is in staat om financiële ondersteuning te verlenen mede door een zorgvuldig
beheer van haar vermogen.
Het zorgvuldig beheer houdt aan de ene kant in het zorgvuldig beheer van de
beleggingsportefeuille door Van Lanschot Bankiers in ’s Hertogenbosch. Afgesproken is
om de beleggingsportefeuille gematigd defensief te beheren en meer en meer om te
zetten in een duurzame en ethisch verantwoorde samenstelling.
Aan de andere kant is ervoor gekozen om een richtsnoer te hanteren om de
uitgaven gelijkmatig en binnen de perken te houden. De bestuurlijke kosten zijn
hiervoor structureel omlaag gebracht en de gemiddelde jaarlijkse uitgaven voor
projecten zijn afgesproken.
In de bestuursvergadering van 8 december zijn de jaarrekeningen van 2018 en
2019 vastgesteld.

