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Inleiding 

 

In het kader van de Wet Goed Bestuur dient elk schoolbestuur de functies van bestuur en toezicht 

te scheiden. Scholengroep OPRON heeft in 2013 gekozen voor het Raad van Toezicht model als 

vorm voor de bestuursstructuur. 

 

De bestuursbevoegdheden zijn in handen van een professionele (bezoldigde) bestuurder (College 

van Bestuur) gelegd. De toezichthoudende bevoegdheden zijn neergelegd bij de Raad van Toezicht. 

Dit bestuursmodel is gelijktijdig ingevoerd bij de omzetting van de rechtsvorm naar een stichting. 

In dit document verwoordt Scholengroep OPRON de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld in 

het Raad van Toezicht model. 

 

Het toezichtkader is als volgt opgebouwd: 

- hoofdstuk 1 Beoogde resultaten van het toezicht; 

- hoofdstuk 2 Grenzen  handelingsruimte College van Bestuur; 

- hoofdstuk 3 Verhoudingen College van Bestuur en Raad van Toezicht; 

- hoofdstuk 4 Interne werkwijze Raad van Toezicht. 

 

Om goed toezicht te kunnen houden is het wezenlijk om te bepalen waarop het toezicht zich richt. 

Het gaat dan om vragen als ‘wat zijn de beoogde resultaten van deze organisatie’ en ‘wat is de 

doelgroep van de organisatie’.  

 

In hoofdstuk 1 worden de beoogde resultaten geformuleerd op basis van het wettelijke en 

statutaire kader van Scholengroep OPRON. Hoofdlijn is dat het College van Bestuur en de Raad van 

Toezicht gezamenlijk dienen te bepalen WAT er moet gebeuren door de stichting (de toegevoegde 

waarde in termen van effecten die het onderwijs heeft op leerlingen). 

 

Om doelen te realiseren zijn professionals aan het werk. De Raad van Toezicht stelt een College 

van Bestuur aan dat verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelen te realiseren. In de 

statuten is de verdeling van de bevoegdheden tussen de Raad van Toezicht en het College van 

Bestuur geregeld. 

Het is aan de Raad van Toezicht om nader te bepalen binnen welke grenzen de bevoegdheden 

moeten worden uitgeoefend. De grenzen van de handelingsruimte zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

Het College van Bestuur dient aan de Raad van Toezicht verantwoording af te leggen over: 

- het realiseren van de resultaten door middel van voortgangs- en verantwoordingsrapportages; 

- het in acht nemen van de handelingsruimte door middel van verantwoordingsrapportages. 

 

In hoofdstuk 3 is nader uiteen gezet hoe de communicatie tussen het College van Bestuur en de 

Raad van Toezicht verloopt. Goed toezichthouden betekent ook dat de Raad van Toezicht op zijn 

eigen werkwijze toezicht houdt. Dit wordt in hoofdstuk 4 verwoord. 

 

Toezichtkader op basis van Policy Governance ® 

Het toezichtkader in dit handboek is gebaseerd op de principes van het Policy Governance-model. 

Het is de kern van het Policy Governance-model om de Raad van Toezicht en het College van 

Bestuur ieder in hun eigen rol te versterken. De Raad van Toezicht is er, vanuit Policy Governance 

beschouwd, om de ‘morele eigenaren’ te vertegenwoordigen (degenen die hebben geïnvesteerd in 

Scholengroep OPRON en die zich verbonden voelen met de organisatie, de natuurlijke achterban). 

Het is de taak van de Raad van Toezicht om vanuit die blik te formuleren wat de doelstellingen van 

de stichting moeten zijn én wat gewenst en ongewenst is in de werkwijze waarop die doelstellingen 

worden bereikt. Het gaat hierbij om de maatschappelijke legitimatie van het handelen van de 

toezichthouder. 
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De doelstellingen van de stichting worden geformuleerd in termen van beoogde resultaten voor de 

doelgroep. Het College van Bestuur is er vervolgens om, binnen de vastgestelde kaders, alle nodig 

geachte initiatieven te nemen voor het bereiken van de beoogde resultaten. Die kaders worden 

geformuleerd in termen van grenzen aan de handelingsruimte van het College van Bestuur.  

Waar de rollen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur elkaar raken, is sprake van 

een bepaalde interpretatieruimte die het College van Bestuur heeft om de beoogde resultaten 

binnen de door de Raad van Toezicht geformuleerde grenzen ander in te vullen. 

 

De Raad van Toezicht probeert daarom met globale, richtinggevende uitspraken te volstaan om te 

voorkomen dat het College van Bestuur op voorhand te veel beperkt wordt in de benodigde 

handelingsruimte. 

Het College van Bestuur maakt een specificering van de globale uitspraak in de hierna te melden 

rapportages, zodat de interpretatieruimte ook meetbaar en realistisch wordt. 

 

De resultaatgerichtheid van de Raad van Toezicht maakt dat het College van Bestuur zich ook dient 

te verantwoorden op het realiseren van die resultaten. Niet zozeer het proces (de weg ernaar toe), 

maar het eindresultaat telt voor de Raad van Toezicht. Er worden daarom specifieke eisen gesteld 

aan de verantwoordingsrapportages. 

 

Deze cyclus van het stellen van beoogde resultaten, het maken van interpretaties en het afleggen 

van verantwoording zorgt voor een voortgaande dialoog tussen College van Bestuur en Raad van 

Toezicht. De principes van Policy Governance helpen om die dialoog telkens weer op de centrale 

onderwerpen te richten, bezien vanuit de statutaire en wettelijke opdracht van Scholengroep 

OPRON.  

 

Werkwijze 

Het uitgangspunt van Policy Governance ® is dat het College van Bestuur het vertrouwen van de 

Raad van Toezicht heeft. Uitgebreide managementstatuten en -rapportages worden vermeden, 

omdat daar zoveel in wordt vastgelegd dat dit eerder meer wantrouwen wekt, dan vertrouwen 

suggereert.  

 

De Raad van Toezicht legt derhalve alleen datgene vast, wat ze cruciaal vindt in het bereiken van 

de doelen van de stichting.  Dat doet ze door middel van het formuleren van uitspraken in de vorm 

van een toezichtkader. De belangrijkste twee typen uitspraken betreffen die over de beoogde 

resultaten van de stichting en die over de grenzen van de handelingsruimte van het College van 

Bestuur. 

 

De beoogde resultaten worden in principe ruim geformuleerd, en alleen nader toegespitst op 

aspecten waar de Raad van Toezicht dat noodzakelijk acht. Verdere interpretatie van de na te 

streven resultaten wordt aan het College van Bestuur overgelaten. Om die resultaten te bereiken, 

krijgt het College van Bestuur zoveel mogelijk ruimte, slechts begrensd door datgene wat is 

vastgelegd als niet-acceptabel.  

 

In Policy Governance ® wordt gesteld dat ‘beoogde resultaten’ en ‘grenzen van de 

handelingsruimte’ door de Raad van Toezicht worden uitgewerkt tot het niveau dat ‘iedere redelijke 

interpretatie’ ervan door het College van Bestuur acceptabel wordt geacht. 

 

De beoogde resultaten en grenzen van de handelingsruimte gelden als de vooraf geformuleerde 

criteria, waarop het beleid van het College van Bestuur achteraf wordt beoordeeld. Die beoordeling 

start met een verantwoording door het College van Bestuur zelf. De verantwoording bevat een 

nadere specificering van de uitspraak van de Raad van Toezicht (het operationeel maken hiervan), 

een onderbouwing van die nadere interpretatie en bewijzen van behaalde resultaten met behulp 

van zoveel mogelijk objectieve indicatoren. 
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Het is vervolgens aan de Raad van Toezicht om te bepalen of deze interpretatie redelijk is of niet 

en of de bewijzen van de Raad van Toezicht overtuigen. Waar de beoogde resultaten en de  

grenzen van de handelingsruimte stabiel zijn, daar kan de interpretatie ervan door het College van 

Bestuur, variëren. Dat is ook nodig, omdat omstandigheden kunnen veranderen, die het nodig 

maken voor andere middelen te kiezen om de doelstellingen uiteindelijk te bereiken.  

 

Vergaderingen Raad van Toezicht volgens Policy Governance ® 

Vergaderen volgens Policy Governance- principes vraagt een andere werkwijze en, in ieder geval in 

het begin, meer discipline dan gangbare manieren van vergaderen. De agenda is gestructureerd 

rondom Policy Governance-thema’s als nagaan of beoogde resultaten stroken met wensen van de 

eigenaren, verantwoordingsrapportages en het formuleren van beleidsuitspraken als onderdeel van 

het toezichtkader. 

 

Binnen de vergadering van de Raad van Toezicht is diversiteit van meningen mogelijk en wordt dit 

zelfs gestimuleerd tot het moment waarop het besluit is genomen. Daarna wordt naar buiten toe 

door de Raad van Toezicht altijd met één stem gesproken. 

 

Het formele overleg tussen de Raad van Toezicht en College van Bestuur is gebaseerd op het 

geformuleerde toezichtkader in dit handboek. De Raad van Toezicht gaat voortdurend na welke 

uitspraken dat zijn, en of deze nog adequaat zijn. Het toetsen van de resultaten van de organisatie 

op de vooraf geformuleerde beleidsuitspraken en deze beleidsuitspraken periodiek herijken (doen 

wij nog de goede dingen als organisatie, wat zegt de achterban hierover) behoort tot de kern van 

het werk van de Raad van Toezicht. Daar ontleent het model dan ook zijn naam aan (‘policy’ is 

Engels voor beleidsuitspraak ). 

 

Bestuursreglement 

Het toezichtkader geldt tevens als bestuursreglement zoals bepaald in artikel 8 lid 7 van de 

statuten. 
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Hoofdstuk 1 Beoogde resultaten 

 

Inleiding 

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht formuleren gezamenlijk de beoogde resultaten 

aan de hand van uitspraken die zoveel mogelijk puntsgewijs worden weergegeven. In de 

formulering zitten ook verschillende lagen, niveaus. Er is een overkoepelende doelstelling die 

voortkomt uit de statutaire opdracht van Scholengroep OPRON. Vervolgens zijn er hiervan 

afgeleide organisatiedoelstellingen. Geprobeerd is zoveel mogelijk de doelen te formuleren in 

termen van beoogde resultaten bij de doelgroep, met andere woorden: het resultaat dat 

Scholengroep OPRON voor de doelgroep wenst te bereiken. 

 

Eigenaren 

Voordat bepaald wordt voor wie het onderwijs van Scholengroep OPRON is bestemd (doelgroep-

bepaling) is het goed om eerst na te gaan van wie de stichting is. Wie is eigenlijk de eigenaar van 

dit onderwijs? In formele zin is dit het stichtingsbestuur (College van Bestuur) in de rol van het 

bevoegd gezag. Het College van Bestuur bestuurt de stichting, maar zijn verantwoordelijkheden 

worden ingeperkt door het toezicht van de Raad van Toezicht en door de eigen taken en 

bevoegdheden van de Raad van Toezicht.  

 

Echter, de Raad van Toezicht zit er niet voor zichzelf, maar verricht deze werkzaamheden namens 

een achterban, de morele eigenaren. 

 

Voor Scholengroep OPRON zijn dat de ouders die bewust (op basis van identiteit en/of kwaliteit) er 

voor kiezen hun kinderen op een school van Scholengroep OPRON in te schrijven. 

 

Aan deze ouders dient de Raad van Toezicht verantwoording af te leggen. Dit zijn de huidige 

ouders van de leerlingen op de scholen, maar het zijn ook de ouders die in het verleden hebben 

gekozen voor Scholengroep OPRON en de ouders die dit in de toekomst zullen gaan doen.   

 

De Raad van Toezicht zal in dialoog met deze ouders periodiek dienen vast te stellen of het 

onderwijs dat wordt gegeven nog spoort met de wensen en behoeften van hen als morele 

eigenaren. Deze taak kan niet bij het College van Bestuur worden neergelegd; het gaat immers om 

de maatschappelijke legitimatie van het bestuurlijk handelen. 

 

Doelgroep 

De stichting is opgericht om openbaar primair onderwijs te geven. Tot de doelgroep behoren alle 

ingeschreven en potentiële leerlingen van de gemeenten Menterwolde, Stadkanaal en Veendam in 

de leeftijd van 3-12 jaar.  

Kosten 

Tegen welke kosten mag dit onderwijs worden gegeven? De beschikbare financiële bronnen om dit 

onderwijs mogelijk te maken zijn: 

- eigen middelen; 

- rijksbekostiging; 

- gemeentebekostiging; 

- bekostiging vanuit het samenwerkingsverband; 

- ouderbijdragen; 

- sponsormiddelen (binnen de kaders van het sponsorbeleid). 

1.1 Overkoepelende doelstelling 
1.1.1 De leerlingen van OPRON beschikken over een positief-kritische houding vanuit 

algemeen erkende maatschappelijke waarden en normen, om met vertrouwen in de 
toekomstige samenleving hun weg te vinden.  

1.1.2 OPRON realiseert een veilig schoolklimaat met kwalitatief hoogwaardig en innovatief 
onderwijs in goed onderhouden en goed geoutilleerde schoolgebouwen. 
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1.1.3 Het onderwijs op alle scholen van OPRON voldoet ruimschoots aan de door het 

externe toezicht gestelde eisen. 

1.1.4 Het marktaandeel van het openbaar onderwijs in het voedingsgebied is stabiel of 
stijgend. 

 

1.2 Afgeleide doelstellingen 
Tijdens de schoolperiode bij OPRON 

1.2.1 Algemeen erkende maatschappelijke waarden en normen dienen als inspiratiebron 

voor leerlingen om met elkaar om te gaan, om rekening te leren houden met elkaar 
en om respect te tonen voor elkaar. 

1.2.2 Leerlingen ontplooien naar aanleg en mogelijkheden hun talenten ten volle. 

1.2.3 Leerlingen krijgen onderwijs op maat en krijgen adequate begeleiding en zorg. 

 

Aan het einde van de schoolperiode bij OPRON 

1.2.4 Bij het verlaten van de school beschikt de leerling – voor zover dit tot zijn of haar 
eigen mogelijkheden behoort – over de kennis die aansluit bij de door de overheid 

gestelde referentieniveaus die hen toegang geeft tot het voor hen aangeraden 
vervolgonderwijs. 

1.2.5 De leerlingen stromen in het geadviseerde voortgezet onderwijs in aan de hand van 
de eigen mogelijkheden van de leerling en met een passend instroomprofiel. Het 
instroomniveau in het voortgezet onderwijs is conform of hoger dan landelijke 
gemiddeldes. 

1.2.6 Leerlingen halen in het vervolgonderwijs een diploma, minimaal op het niveau van het 
afgegeven schooladvies. 

1.2.7 Leerlingen beschikken – voor zover dit tot zijn of haar eigen mogelijkheden behoort – 
over sociale, motorische, communicatieve en creatieve vaardigheden die naast kennis 

nodig zijn om hun weg in de maatschappij te vinden (brede taalontwikkeling). 

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 

1.2.8 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontvangen passende onderwijszorg. Dat 
wil zeggen: regulier onderwijs waar het kan, speciaal onderwijs waar het moet. 

1.2.9 Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften profiteren optimaal van 
zorgarrangementen via het eigen zorgaanbod op school. 

Buitenschools aanbod OPRON 

1.2.10 Leerlingen kunnen profiteren van een gevarieerd buitenschools aanbod (waaronder 

bso, tso, vso, kunstzinnige vorming, bibliotheek en sport). 
 

 

Door bovenstaande doelen te formuleren geeft de toezichthouder aan WELK resultaat (effect) het 

bij leerlingen nastreeft. Het realiseren van deze beoogde resultaten, binnen de kaders als 

geformuleerd in hoofdstuk 2, is de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur van OPRON. 

Daartoe zal het College van Bestuur door middel van verantwoordingsrapportages nader invulling 

dienen te geven aan de beoogde resultaten. De na te streven resultaten zijn bewust op globaal 

niveau geformuleerd zodat het College van Bestuur ook een handelingsruimte heeft om zelf voor 

nadere specificering en interpretatie (operationeel maken van de doelen) zorg te dragen. In 

hoofdstuk 3 is de wijze van rapportering over de resultaten beschreven. 
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Hoofdstuk 2 Grenzen handelingsruimte voor College van Bestuur 

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde resultaten van 

Scholengroep OPRON, zoals beschreven in hoofdstuk 1. De Raad van Toezicht probeert zoveel 

mogelijk handelingsruimte te generen door alleen uitspraken te doen over de grenzen, met andere 

woorden te formuleren wat NIET mag. 

 

Alles wat niet is te voorzien van een beperking, is dus toegestaan door het College van Bestuur. 

2.1 Omvang bevoegdheden 
1 Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling 

van zijn taak richt het College van Bestuur zich naar het belang van de stichting, het 
belang van het openbaar onderwijs en het belang van de samenleving. 

2 Het College van Bestuur heeft die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de 

statuten (zie bijlage 1) aan anderen zijn toegekend. 

3 Het College van Bestuur formuleert concrete doelstellingen, daarbij rekening houdend 

met de belangen van hen die bij die scholen zijn betrokken en rekening houdend met 
de eisen die de samenleving aan onderwijs stelt. Het College van Bestuur legt in het 
jaarverslag verantwoording af over de mate waarin de doelstellingen worden behaald.   

4 Het College van Bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen, 
daaronder met name ook begrepen het besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 
tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling 
voor een schuld van een ander verbindt. De in dit lid bedoelde besluiten zijn 

onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

5 Voorts heeft het College van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van 
Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 

a. Het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten 
welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang meer 
bedraagt dan een door de Raad van Toezicht vastgesteld en aan het College 

van Bestuur meegedeeld bedrag. 
b. De beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 

werknemers binnen een kort tijdsbestek of tegelijkertijd. 
c. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk 

aantal werknemers in dienst van de stichting. 
d. Een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling. 
e. (Het doen van een voorstel tot) opheffing of afsplitsing van (een deel van) 

door de stichting in stand gehouden scholen. 
f. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere 

rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende 
betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen. 

g. Het vaststellen of wijzigen van het strategisch meerjarenplan op 
stichtingsniveau. 

 

Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met: 

a. het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur; 

b. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur; 

c. het benoemen van de controlerend registeraccount. 

 

De statutaire ruimte voor het College van Bestuur is niet onbegrensd. Het College van Bestuur 

dient bij de uitvoering van de handelingsruimte rekening te houden met de onderstaande kaders, 

casu quo grenzen. Het College van Bestuur is ook gehouden om periodiek hierover te rapporteren. 

 

Om de handelingsruimte voor het College van Bestuur niet nodeloos in te perken is ervoor gekozen 

om waar mogelijk vooral te beschrijven wat NIET is toegestaan.  
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2.2 Grenzen handelingsruimte algemeen 
2.2.1 De Raad van Toezicht staat niet toe dat door het College van Bestuur en door de 

medewerkers van de organisatie in strijd wordt gehandeld met overheidsregels, 
statuten en overige interne regelingen waaronder dit toezichtkader, met regels van 
ethiek, rechtmatigheid en zorgvuldigheid.  

2.2.2 Het College van Bestuur vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling. 

 

2.3 Relatie met schooldirecteuren 
2.3.1 Het College van Bestuur handelt niet in strijd met het managementstatuut (zie bijlage 

2) en voorkomt daarmee dat het zijn werkgeversrol richting schooldirecteuren 
onvoldoende kan uitoefenen. 

2.3.2 Het College van Bestuur zal een wijziging in de directiestructuur niet doorvoeren 

zonder voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht. 

 

2.4 Relatie met medezeggenschap 
2.4.1 Het College van Bestuur zal niet in strijd handelen met de Wet Medezeggenschap 

Onderwijs en de medezeggenschapsregeling van OPRON (statuut, 
medezeggenschapsreglement).  

 

2.5 Financieel beleid 
2.5.1 Het College van Bestuur stelt geen begroting op zonder inhoudelijke koppeling met de 

beoogde resultaten in dit toezichtkader. Het College van Bestuur stelt derhalve geen 
begroting op zonder inhoudelijk jaarplan als onderdeel van het strategisch beleidsplan 
(dat weer een vertaling is van de beoogde resultaten). 

2.5.2 Er wordt door het College van Bestuur geen begroting opgesteld zonder meerjaren-
prognose en risico-analyse. 

2.5.3 Er worden geen middelen onttrokken of toegevoegd aan de reserves zonder een 
onderbouwd plan gericht op het bereiken van de beoogde resultaten. Dit plan wordt 

samen met de begroting ingediend, zodat een integrale afweging door de Raad van 
Toezicht mogelijk is. 

2.5.4 Het College van Bestuur laat niet na tijdig de Raad van Toezicht te informeren over 

over- of onderschrijdingen van de begroting waardoor de beoogde resultaten in 
gevaar komen. 

2.5.5 Als uitvoering van de vastgestelde begroting tot gevolg heeft dat de stichting niet 
langer kan voldoen aan de landelijk geldende normen ten aanzien van reserveringen, 
dan wordt deze begroting afgekeurd door de Raad van Toezicht.  

2.5.6 Het College van Bestuur gaat geen structurele, langdurige verplichtingen aan die 
substantieel drukken op de begroting zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad 

van Toezicht. 

2.5.7 Het College van Bestuur gaat geen niet-begrote investeringen aan zonder 
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

2.5.8 Het College van Bestuur onderneemt geen activiteiten die de continuïteit van de 
organisatie in gevaar brengen. 

 

2.6 Personeel 
2.6.1 Het College van Bestuur laat niet na maatregelen te nemen tegen personeel dat 

werkzaam is bij de stichting en dat niet loyaal meewerkt aan het realiseren van de 
doelstellingen zoals bepaald in de statuten (artikel 4). 

2.6.2 Het College van Bestuur stelt geen strategisch beleidsplan op zonder personeelsbeleid 
als onderdeel daarin op te nemen. 

2.6.3 Er is geen personeelsbeleid zonder dat een gesprekkencyclus daarvan onderdeel 
uitmaakt. 

2.6.4 Het College van Bestuur zal geen ongekwalificeerd personeel benoemen. 

2.6.5 Het College van Bestuur zal geen blijvend disfunctioneren van personeel accepteren. 

2.6.6 Het College van Bestuur zal niet toestaan dat medewerkers stilstaan in hun 
professionele ontwikkeling en loopbaanontwikkeling. 
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2.6.7 Het College van Bestuur voorkomt dat medewerkers niet meewerken aan hun 

mobiliteit. 

 

2.7 Onderwijs 
2.7.1 Het College van Bestuur staat niet toe dat er zwakke scholen onder de stichting 

ressorteren. 

 

2.8 Huisvesting/materieel 
2.8.1 Het College van Bestuur staat niet toe dat de onderwijsgebouwen op ad hoc basis 

worden onderhouden en draagt zorg voor een begroting waarin een meerjaren-
onderhoudsplan middels een daartoe gekwalificeerd bureau is opgenomen. 

2.8.2 Het College van Bestuur handelt niet in strijd met geldende ARBO-normen voor 
schoolgebouwen en voorkomt dat leerlingen onderwijs ontvangen in gebouwen die 
ongezond en onhygiënisch zijn.  

2.8.3 Het College van Bestuur accepteert een onveilig (fysiek en sociaal) schoolklimaat op 

de scholen van de stichting niet. 

2.8.4 Het College van Bestuur voorkomt dat leerkrachten onderwijs geven in gebouwen die 
onvoldoende zijn toegerust. 

 

Het College van Bestuur zal in de verantwoordingsrapportage over de uitoefening van zijn taken 

binnen dit kader nader dienen aan te geven hoe hij de grenzen heeft geïnterpreteerd en op welke 

wijze hij zijn taak heeft uitgevoerd (indicatienormen en bewijs). 
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Hoofdstuk 3 Relatie Raad van Toezicht en het College van Bestuur 

 

In hoofdstuk 1 is aangeven wat de taak van het College van Bestuur is, namelijk het vormgeven en 

realiseren van de beoogde resultaten van de stichting in opdracht van de Raad van Toezicht. 

 

In hoofdstuk 2 is bepaald tot hoever de handelingsruimte van het College van Bestuur strekt, en 

welke grenzen hij bij de uitoefening van zijn ruimte in acht moet nemen. De manier waarop het 

College van Bestuur de doelen realiseert, de HOE vraag, dient binnen dit kader plaats te vinden. 

Het College van Bestuur heeft door deze kaders voldoende ruimte om organisatiemiddelen in te 

zetten, daarin eigen keuzes te maken en plannen te maken en uit te voeren. De Raad van Toezicht 

is niet zozeer geïnteresseerd in processen en plannen maar vooral in beoogde resultaten. Omdat 

de Raad van Toezicht wel betrokken moeten kunnen blijven op de activiteiten van de stichting is 

het zaak dat de communicatie tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zuiver 

geregeld is om rolvervuiling te voorkomen.  

 

Er wordt daarom onderscheid gemaakt tussen: 

- voortgangsrapportages; 

- verantwoordingsrapportages. 

 

De voortgangsrapportage heeft als doelstelling de Raad van Toezicht kennis te laten nemen van de 

voortgang van de realisatie van de doelstellingen. Het geeft informatie over de actuele stand van 

zaken, geeft een inkijkje in de plannen die binnen de stichting worden bedacht en uitgevoerd om 

de doelen te realiseren, etc. De voortgangsrapportage is ter kennisname, en vergt geen 

standpuntbepaling van de Raad van Toezicht. 

 

De verantwoordingsrapportage daarentegen is van cruciaal belang voor de Raad van Toezicht. 

Deze rapportage wordt voorgelegd ter beoordeling en betreft: 

- het realiseren van de beoogde resultaten (hoofdstuk 1); 

- de grenzen van de handelingsruimte (hoofdstuk 2). 

 

De rapportage zal aan bepaalde eisen dienen te voldoen omdat anders de Raad van Toezicht niet in 

staat is om te beoordelen of een rapportage al dan niet voldoet. Indien een rapportage 

onvoldoende wordt bevonden krijgt het College van Bestuur alsnog een bepaalde termijn 

waarbinnen hij een nieuwe rapportage kan aanbieden die wel voldoende beoordeeld kan worden.  

3 Algemeen 
3.0.1 Er zijn geen interventies van de Raad van Toezicht in de organisatie buiten het 

College van Bestuur om. 

 

3.1 Uitspraken door de Raad van Toezicht 
3.1.1 Besluiten van de Raad van Toezicht die leiden tot wijzigingen in het toezichtkader zijn 

alleen bindend voor het College van Bestuur als ze vastgelegd zijn in schriftelijke 
uitspraken als onderdeel van dit toezichtkader. 

 

3.2 Eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur 
3.2.1 De Raad van Toezicht kan niet rechtstreeks opdrachten geven aan personeelsleden 

die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. 

3.2.2 De Raad van Toezicht kan geen oordeel uitspreken over het functioneren van andere 
personeelsleden dan het College van Bestuur. 

3.2.3 Het oordeel van de Raad van Toezicht over het functioneren van het College van 
Bestuur wordt gebaseerd op het oordeel van de Raad van Toezicht over het 
functioneren van de organisatie, afgemeten aan de mate waarin de geformuleerde 
beoogde resultaten bereikt en de geformuleerde grenzen van de handelingsruimte 
gerespecteerd zijn. 
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3.3 Uitoefenen van bevoegdheden 
3.3.1 De uitspraken in dit toezichtkader vereisen vaak een meer specifieke uitwerking op 

organisatieniveau. Daar waar de Raad van Toezicht geen specifieke uitwerking van 
beoogde resultaten of beperkingen gegeven heeft, wordt het College van Bestuur 
geacht om op grond van iedere redelijke interpretatie van deze uitspraken zijn eigen 

beleidsbesluiten te nemen en alle activiteiten te ondernemen die hij voor het behalen 
van de beoogde resultaten van de stichting nodig acht.  

3.2.2 De Raad van Toezicht kan de beslisruimte van het College van Bestuur alleen 
inperken door zijn eigen uitspraken in dit toezichtkader aan te passen. De Raad van 
Toezicht respecteert en steunt de keuzes die het College van Bestuur maakt binnen 
de interpretatieruimte die de Raad van Toezicht gegeven heeft. 

 

3.4 Verantwoording van het College van Bestuur aan de Raad van 

Toezicht. 
3.4.1 Het College van Bestuur legt binnen een jaarcyclus verantwoording af van de mate 

waarin de beoogde resultaten behaald zijn en de grenzen van de handelingsruimte 

gerespecteerd zijn in verantwoordingsrapportages. 

3.4.2 Deze verantwoordingsrapportage bestaan in ieder geval uit: 

- een interpretatie door het College van Bestuur van de uitspraak van de Raad van 
Toezicht; 
- een onderbouwing van de gemaakt interpretatie; 
- gehanteerde indicatoren/beoordelingsnormen; 
- het resultaat (bewijs). 

3.4.3 Gegevens kunnen op verschillende manieren verzameld worden: intern, onder 

verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelf; extern, door een 
onafhankelijke partij; of in uitzonderingsgevallen door de Raad van Toezicht zelf. 

3.4.4 De Raad van Toezicht bepaalt vervolgens of de interpretatie redelijk is en of de 
gepresenteerde gegevens voldoende onderbouwing voor het behalen van het beoogde 
resultaat of de handelingsruimte geven. 

3.4.5 Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat een verantwoordingsrapportage niet kan 
worden geaccordeerd als bedoeld in 3.4.4, zal de Raad van Toezicht het College van 
Bestuur verzoeken om een nieuwe rapportage binnen een door de Raad van Toezicht 
bepaalde termijn. 

3.4.6 De Raad van Toezicht kan te allen tijde een verantwoordingsrapportage vragen over 

een bepaalde uitspraak, maar zal normaal gesproken de volgende cyclus aanhouden 
conform de jaarkalender (zie bijlage 3). 

 

3.5 Voortgangsrapportage 
3.5.1 Het College van Bestuur zal conform de jaarkalender de Raad van Toezicht voorzien 

van een rapportage die inzage geeft in de voortgang van de beoogde resultaten als 
bedoeld in hoofdstuk 1. Tevens geeft de rapportage inzicht in de financiële situatie 
van de stichting (realisering begroting). 

 

3.6 Externe representatie 
3.6.1 Het College van Bestuur vertegenwoordigt, met inachtneming van het bepaalde in de 

statuten, de stichting naar buiten in overlegsituaties. 

 

3.7 Informatieplicht 
3.7.1 Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in voortgangsrapportage 

ook over belangrijke ontwikkelingen binnen of buiten de organisatie die voor de Raad 
van Toezicht relevant zijn. 

3.7.2 Het College van Bestuur zal bij calamiteiten en aangelegenheden die de stichting 
ernstig schade kunnen toebrengen onmiddellijk de Raad van Toezicht informeren. 
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Hoofdstuk 4 Interne werkwijze Raad van Toezicht  

 

De Raad van Toezicht is zelf verantwoordelijk voor het eigen functioneren. Om de 

toezichthoudende rol goed te kunnen uitvoeren is het nodig om ook de eigen werkwijze te 

beschrijven en waarborgen dat de Raad van Toezicht zich in de praktijk ook als toezichthouder 

gedraagt. 

 

In dat kader gelden de volgende uitspraken: 

4.1 Agenda 
4.1.1 De agenda wordt opgesteld op basis van een jaarplanning als vastgesteld door de 

Raad van Toezicht. 
De voorzitter is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda conform de 
jaarplanning. De jaarplanning wordt opgezet op basis van de jaarkalender opgenomen 
als bijlage 1. 

4.1.2 De agenda bestaat uit een besluitvormend gedeelte en informatief/opiniërend 

gedeelte, waarbij de besluitonderwerpen als eerste worden behaald. 
Het besluitvormend gedeelte bestaat uit: 
 vereiste statutaire goedkeuringsbesluiten (vooraf); 
 vereiste besluiten conform statuten (werkgeversrol, accountant etc.); 
 verantwoordingsrapportages ( ter beoordeling, achteraf). 

Het informatief/opiniërend gedeelte bestaat uit: 
 voortgangsrapportages (ter kennisname); 
 toekomstverkenningen en dialoog met omgeving/eigenaren (evt. 

belanghebbenden uitnodigen); 
 incidentiele informatie (ter mededeling); 
 sparren voor College van Bestuur (desgevraagd advies geven aan College van 

Bestuur); 

 evaluatie toezichtkader  (samen met College van Bestuur). 

4.1.3 De agenda wordt uiterlijk twee weken van te voren opgestuurd op basis van de 
jaarplanning. 

4.1.4 De Raad van Toezicht vergadert als regel maximaal vijf keer per jaar, per keer 

maximaal drie uur. 

4.1.5 De vergadering kent een rondvraag maar hierbij worden geen besluiten genomen. 

4.1.6 Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. 

4.1.7 De Raad van Toezicht vergadert zonder het College van Bestuur om de interne 
werkwijze van de Raad van Toezicht te bespreken, over aangelegenheden die de 
positie van het College van Bestuur betreffen (werkgeversrol) en om het overleg met 
het College van Bestuur voor te bereiden. 

 
 

4.2 Gedragscode 
4.2.1 De leden van de Raad van Toezicht spreken naar buiten met één mond. Besluiten 

worden vastgelegd. 

4.2.2 De leden van de Raad van Toezicht spreken elkaar in de vergadering aan op 
rolvastheid en roldiscipline. 

4.2.3 De leden van de Raad van Toezicht voorkomen persoonlijke- en zakelijke 
belangenverstrengeling. 

4.2.4 Vertrouwelijke informatie wordt als zodanig behandeld. 

4.2.5 De leden van de Raad van Toezicht hebben een actieve inbreng in de vergadering en 

zijn goed voorbereid. 

4.2.6 De leden van de Raad van Toezicht gaan effectief om met schaarse vergadertijd, 

kunnen puntig formuleren en voorkomen herhalingen. 

4.2.7 Binnen de Raad van Toezicht is een veilige sfeer en ruimte voor het inbrengen van 
uiteenlopende opvattingen en inzichten in het besluitvormingsproces. 

 
 

 
 
 



   
 

14 
 

4.3 Voorzitter 
4.3.1 De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit het 

eigen midden. 

4.3.2 De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en zolang er bij 

vacature geen nieuwe voorzitter is. De plaatsvervangend voorzitter vervult zo nodig 
statutaire verplichtingen. 

4.3.3 De voorzitter: 
 Leidt de vergadering van de Raad van Toezicht. 
 Bewaakt de kwaliteit van het toezicht en de naleving van het toezichtkader, de 

statuten en de Code Goed bestuur van de PO-Raad. 

 Bewaakt het (integer) handelen van de Raad van Toezicht conform het 
toezichtkader. 

 Is het aanspreekpunt van de Raad van Toezicht naar het College van Bestuur. 
 Bewaakt de vergaderstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.). 
 Voert samen met een lid van de Raad van Toezicht de jaarlijkse gesprekken 

cyclus met het College van Bestuur. 

 Bevordert een professionele vergadercultuur. 

 Bewaakt het verschil tussen besturen en toezicht houden. 
 Voert met de leden van de Raad van Toezicht overleg over hun functioneren, en 

regisseert de jaarlijkse zelfevaluatie van het handelen van de Raad van Toezicht. 

 

4.4 Toezichthoudende stijl 
4.4.1 De Raad van Toezicht opereert als ‘kritische vriend’: betrokken maar ook 

kritisch/constructief. 

4.4.2 De Raad van Toezicht beoordeelt boven de streep (besluitonderwerpen) en treedt op 
als sparringpartner onder de streep (informatieve/opiniërende onderwerpen). 

4.4.3 De leden van de Raad van Toezicht stellen zich open en transparant op, gaan uit van 
vertrouwen en werken samen in een vergadersfeer met informele omgang (o.a. 
ontspannen houding, humor). 

4.4.4 De Raad van Toezicht doet uitspraken als Raad van Toezicht van de stichting in de 
vergadering en niet daarbuiten. 

4.4.5 Elk lid van de Raad van Toezicht houdt zich aan de gemaakt afspraken, is hierop 
aanspreekbaar en is loyaal aan genomen besluiten. 

4.4.6 Elk lid van de Raad van Toezicht is in principe altijd aanwezig op vergadering. 
Afwezigheid wordt door overmacht van te voren gemeld bij de voorzitter. 

4.4.7 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun 
werkzaamheden afgeleid van de richtlijnen van de VTOI (Vereniging Toezichthouders 
Onderwijsinstellingen) (bijlage 4). 

4.4.8 De Raad van Toezicht gaat niet (mee)besturen. 

4.4.9 De leden van de Raad van Toezicht spreken elkaar op hun gedrag aan als daartoe 
aanleiding bestaat (aanspreekcultuur). Zie ook de gedragscode bij punt 4.2.2. 

4.4.10 De Raad van Toezicht heeft een werkgevers commissie (bestaande uit de voorzitter 

en een lid van de Raad van Toezicht), een benoemingsadviescommissie en kan 
daarnaast een of meerdere commissies (bijv. financiële commissie) installeren al dan 
niet op ad hoc basis. Een commissie is adviserend aan de Raad van Toezicht en heeft 
geen besluitvormende bevoegdheden 

 

4.5 Werving en selectie leden Raad van Toezicht 
4.5.1 Bij een vacature kunnen kandidaten zich melden op basis van een publieke werving 

aan de hand van een opgesteld profiel (zie bijlage). De GMR heeft een adviesrecht op 
het opgestelde profiel. Een door de Raad van Toezicht ingestelde 

benoemingsadviescommissie (BAC) voert het gesprek met één of meer kandidaten en 
doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht draagt de 
beoogde kandida(a)t(en) vervolgens ter benoeming voor aan de gemeenteraden van 
de gemeenten Menterwolde, Veendam en Stadkanaal. 

4.5.2 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) heeft het recht op een 
bindend voordracht voor één zetel in de Raad van Toezicht. De GMR is als toehoorder 

aanwezig bij het gesprek van de BAC met de door de GMR voorgedragen kandidaat. 
De BAC adviseert aan de Raad van Toezicht over de door de GMR voorgedragen 
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kandidaat. Indien de Raad van Toezicht de voorgedragen kandidaat (op advies van de 

BAC) afwijst wordt de GMR verzocht om een andere kandidaat voor te dragen. 

 

4.6 Werkgeversrol Raad van Toezicht 
4.6.1 Een commissie uit de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter heeft jaarlijks met 

het College van Bestuur een functioneringsgesprek in het kader van een 
gesprekkencyclus en rapporteert hierover aan de Raad van Toezicht. 

4.6.2 Beoordeling van het College van Bestuur geschiedt op basis van de 
verantwoordingsrapportages over behaalde resultaten en uitvoering binnen de 

gestelde grenzen van de handelingsruimte. 

 

4.7 Profiel leden en voorzitter van de Raad van Toezicht 
Zie bijlage 5. 

 

4.8 Benoeming College van Bestuur 
4.8.1 Indien er een vacature is in het College van Bestuur, stelt de Raad van Toezicht de 

procedure vast voor de vervulling van de vacature op basis van de Regeling vacature 
College van Bestuur (bijlage 6). Onderdeel van de procedure is het instellen van een 
BAC. In de BAC neemt in principe ook een vertegenwoordiger van de GMR en een 
schooldirecteur deel. Begeleiding door een extern bureau kan onderdeel van de 

procedure zijn. 

4.8.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarop de GMR adviesrecht heeft. 
Op basis van de profielschets wordt (intern en/of extern) geworven en voert de BAC 
met geselecteerde kandidaten gesprekken en wordt eventueel een assessment 
afgenomen.   

4.8.3 De BAC doet een voordracht voor één of twee benoembare kandidaten aan de Raad 
van Toezicht. 

 

4.9 Evaluatie 
4.9.1 Eenmaal per jaar wordt op initiatief van de voorzitter de interne werkwijze 

geëvalueerd. De Raad van Toezicht evalueert tweejaarlijks de eigen werkwijze met 
behulp van een externe deskundige.  
Elke vergadering wordt aan het einde geëvalueerd.   

4.9.2 De uitspraken in het toezichtkader worden in elk geval jaarlijks geëvalueerd naar 
aanleiding van de verantwoordingsrapportages en waar nodig bijgesteld. 
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Bijlagen Handboek Governance Scholengroep OPRON 

 

Bijlage 1  Statuten Scholengroep OPRON 

Bijlage 2  Management statuut Scholengroep OPRON 

Bijlage 3  Jaarkalender Raad van Toezicht 

Bijlage 4  Bezoldiging 

Bijlage 5  Profiel Raad van Toezicht 

Bijlage 6  Regeling Vacature College van Bestuur 
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Bijlage 1 Statuten Scholengroep OPRON 
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Bijlage 2 Management statuut Scholengroep 

OPRON 
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Bijlage 3 Jaarkalender Raad van Toezicht 

Scholengroep OPRON 
 

 

Januari/februari 

Voortgang doelstellingen directeur 

Opleidingsprogramma Raad van Toezicht/bestuur 

Managementrapportage 4e kwartaal 

 

Maart 

Concept jaarverslag 

Inhoudelijke resultaten inspectierapport  en andere externe rapportages 

Richtlijnen en kaders van de begroting vaststellen 

 

April 

Jaarverslag en jaarrekening vaststellen 

Bespreking toekomst scholengroep m.b.v. de resultaten van een SWOT-analyse 
(tevredenheidsonderzoek, concurrentieanalyse, bezettingsprognoses en risico analyse) 

 

Mei/juni 

Halfjaar cijfers 

Managementrapportage 1e kwartaal 

Benchmarks 

Management letter en verklaring accountant 

Innovatie 

Risico’s en risicobeheer 

Overleg met GMR 

 

September/oktober 

Managementrapportage 2e kwartaal 

Bespreking meerjarenbeleid 

Conceptbegroting aanstaand kalenderjaar 

Overleg met directeuren 

 

November/december 

Strategie en beleidsplan 

Vaststelling jaarplan en (meerjaren)begroting 

Managementrapportagen 3e kwartaal 

Zelfevaluatie Raad van Toezicht (al dan niet met College van Bestuur en/of extra ondersteuning) 

Functioneringsgesprek College van Bestuur 

Vergaderplanning volgend kalenderjaar 
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Bijlage 4 Notitie vergoeding Raad van Toezicht 

    
Inleiding 

In het verleden is de vergoeding van het bestuur en later de Raad van Toezicht (RvT) van onze 

scholengroep bewust erg laag gehouden. De leden van de RvT ontvangen op dit moment de 

zogenaamde vrijwilligersvergoeding, al dan niet aangevuld met BTW. Dit kost OPRON op basis van 

een uit vijf leden bestaande RvT € 7500,- exclusief BTW. Slechts één van de huidige leden is BTW-

plichtig, waardoor OPRON momenteel op jaarbasis € 7815,- besteedt aan de honorering van de 

RVT. De RvT in nieuwe samenstelling heeft gevraagd om een voorstel te ontwikkelen voor een 

passende honorering voor de RVT van OPRON.  

 

Wat is een redelijke vergoeding voor de RVT van OPRON? 

Om deze vraag te beantwoorden is informatie ingewonnen bij collega-besturen en bij de Vereniging 

van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Van de VTOI zijn twee publicaties ontvangen 

die behulpzaam zijn, deze treft u als bijlagen aan bij deze notitie. Het betreft de publicatie 

‘Honorering Raden van Toezicht 2015, een handreiking’ (bijlage 1) en de publicatie ‘Honorering van 

toezichthouders van onderwijsinstellingen 2013’ (bijlage 2). Met name de handreiking uit 2015 

biedt goede handvaten voor de vaststelling van een eigentijdse beloning. Het is zinvol daar kennis 

van te nemen. 

 

Context 

Per 1 januari 2015 is de Wet normering topinkomens (WNT-2) in werking getreden. Deze wet 

bepaalt de maximale vergoeding van bestuurders en de honorering van de toezichthouders in de 

(semi-) publieke sector. In de WNT-2 zijn de honoreringsmaxima voor toezichthouders gekoppeld 

aan de bezoldiging van de bestuurder (jaarsalaris, inclusief pensioen en onkosten). De WNT-2 

maximaliseert de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht tot 10% van de voor de eigen 

bestuurder geldende bezoldiging en voor de voorzitter is dit 15% van deze bezoldiging, exclusief 

BTW. 

 

De honorering van de toezichthouders wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht zelf, waarbij 

het uitgangspunt is dat het principe ‘pas toe en leg uit’ leidend is. 

 

De VTOI hanteert daarbij de volgende overwegingen (voorzover relevant voor deze notitie): 

1. De honorering moet worden gerelateerd aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 

de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het hoogste interne 

toezichthoudende orgaan, de werkgever van het bestuur en de ultieme bewaker van de 

realisatie van de kwaliteit van de onderwijsinstelling. Hij houdt toezicht op het handelen van 

het College van Bestuur en toetst de belangenafwegingen die het College van Bestuur maakt. 

De Raad mag uitgaan van een maatschappelijk aanvaardbare waardering voor zijn 

werkzaamheden en inzet. De WNT-2 verwacht een veel grotere inzet en verantwoording van de 

Raad van Toezicht, hetgeen een verdubbeling is van de tijdsinzet waarvan met tot vijf jaar 

geleden van uit ging. 

2. In de recente wet- en regelgeving zijn de aansprakelijkheid en de verantwoordelijkheid van de 

toezichthouders sterk toegenomen. Toezichthouders worden steeds meer het aanspreekpunt 

van de Inspectie, het Ministerie en de media. 

3. De honorering moet worden gerelateerd aan de reële inzet en tijd die de toezichthouder 

besteedt aan de onderwijsinstelling. De inzet en mate van professionaliteit die men van een 

Raad van Toezicht verwacht, ziet men terug in de wet- en regelgeving en Governancecodes. 

4. Aan een besluit van de Raad van Toezicht om de honorering te wijzigen mogen eisen worden 

gesteld in de zin van een heldere monitoring, gerelateerd aan een verandering van inzet en 

verantwoordelijkheid. Hierbij hoort een correcte procedure waarbij sprake is van transparantie 

en zorgvuldigheid. 
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Overwegingen vertaald naar situatie OPRON 

De hiervoor genoemde overwegingen zijn van belang bij het bepalen van een passende honorering. 

De honorering moet worden gerelateerd aan: 

 de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van de leden van de RvT; 

Deze zijn voor OPRON vastgelegd in de statuten en niet heel complex. De uitgangspositie van 

OPRON is echter –inhoudelijk- niet gunstig, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de 

RvT is daarmee hoog. 

 het werkelijke aansprakelijkheidsrisico wat een toezichthouder loopt; 

Voor de RvT is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Die dekt in principe 

alle schade die bij integer functioneren van de leden van de RvT zou kunnen ontstaan. Alleen 

bij risico’s die ontstaan door bewezen moedwilligheid van de leden van de RvT keert de 

verzekering niet uit. Het werkelijke aansprakelijkheidsrisico is derhalve niet hoog. 

 de reële inzet en tijd die de toezichthouder besteedt aan de onderwijsinstelling; 

Uitgaande van zes reguliere vergaderingen van ca 3 uur, vier schoolbezoeken van ca 2 uur, 

een gezamenlijke bijeenkomst met zowel het directieberaad als de GMR (beide ca 3 uur) en 

een verdubbeling van de tijd voor voorbereiding en overleg zou een tijdsbesteding van rond de 

65 uur op jaarbasis aan de orde zijn voor de leden van de RvT. Daarnaast kan ervan worden 

uitgegaan dat ieder lid tenminste één keer per jaar deelneemt aan een extra activiteit, zoals 

bijvoorbeeld een financiële commissie, de renumeratiecommissie etc. Wanneer de tijd daarvoor 

op gemiddeld 10 uur wordt gezet, dan gaat het om een inzet van ca 75 uren op jaarbasis voor 

de leden. Wanneer voor de voorzitter daarvan 50% extra wordt berekend, betreft dit ca 110 

uur. Extra tijd van de voorzitter hangt samen met agendaoverleg, bilaterale contacten met de 

bestuurder, afstemming en overleg en in- en/of externe vertegenwoordiging. 

 de mate van professionaliteit die men van een RvT verwacht conform wet- en regelgeving en 

governance codes. 

‘Alleen het beste is goed genoeg voor OPRON!’ Deze uitspraak is de basis voor de eisen die 

OPRON aan haar toezichthouders moet en wil stellen. Een hoge mate van professionaliteit is als 

voorwaardelijk gesteld voor de inschatting van de tijdsinvestering voor de leden en de 

voorzitter van de RvT, waarbij er sprake is van omgekeerde evenredigheid: hoe professioneler 

RvT en CVB opereren, hoe effectiever de tijd besteed kan worden, zowel kwalitatief als 

kwantitatief. 

 

Om tot een passende honorering te komen wordt het aantal ingeschatte uren vermenigvuldigd met 

het instellingstoezichtstarief. De bepaling daarvan wordt in een volgende paragraaf toegelicht. 

 

Kosten voor opleiding/training/kennisbevordering 

In principe is voor de leden van de RvT eenzelfde budget beschikbaar als voor een lid van het 

onderwijzend personeel. Gezien de hoge mate van professionaliteit en ervaring van de leden van 

de RvT van OPRON wordt voorgesteld om hier sober mee om te gaan. Scholing kan naar behoefte 

worden gevolgd. 

 

Het instellingstoezichtstarief voor OPRON 

Voor OPRON moet het nieuwe bestuurdersprofiel nog worden opgesteld met een daarbij passende 

honorering, ervan uitgaande dat er één bestuurder komt en geen twee. Volgens de CAO 

Bestuurders is de bandbreedte voor de beloning van de bestuurder voor een organisatie van de 

aard en omvang van OPRON een bedrag van ca € 120.000,-. Het instellingstoezichtstarief kan 

volgens de handreiking van de VTOI berekend worden door dit bedrag te delen door de 

normjaartaak voor bestuurders, te weten 1659. Het uurtarief komt dan uit op ca € 72,- (naar 

beneden afgerond). Aangezien OPRON géén BTW kan verrekenen, wordt voorgesteld om dit tarief 

als all-in tarief (dus inclusief reis- en onkosten en inclusief BTW) te hanteren. Het door OPRON te 

betalen uurtarief zou anders uitkomen op € 87,- (naar beneden afgerond).  

 

Totale toezichtskosten voor OPRON 

Uitgaande van de bovenstaand uitgangspunt, een all-in toezichtstarief van € 72,- per uur, komt de 

vergoeding voor de leden van de RvT uit op  exact € 5.400,- en voor de voorzitter op € 7.900,- 
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(naar beneden afgerond), op basis van de ingeschatte –gemiddelde- tijdsinvestering per lid en 

voorzitter.  

 

In totaal worden dan de toezichtskosten voor OPRON: 

 

Honorering leden:   4 x 5.400,-  € 21.600,- 

Honorering voorzitter     €   7.900,- 

 

Totaal       € 29.520,- 

 

 

Uitbetaling 

Betaling van de vergoeding aan de leden van de Raad van Toezicht wordt uitgevoerd door het 

bestuurskantoor van OPRON. De betaling vindt jaarlijks plaats in de maanden juni en december. 

 

Besluiten 

De Raad van Toezicht heeft in zijn vergadering van 13 oktober 2015 ingestemd met de notitie 

vergoeding Raad van Toezicht. 

 

Jan Paul ten Brink, oktober 2015. 
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Bijlage 5 Profiel Raad van Toezicht 

 

Uitgangspunten: 

- Het algemene belang van Scholengroep OPRON staat bij de leden voorop. 

- De leden onderschrijven de visie en de missie van Scholengroep OPRON. 

- De leden onderschrijven de grondslag en de doelstelling van Scholengroep OPRON. 

- De leden onderschrijven het reglement van de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON. 

- De vereisen in dit profiel zijn van algemene aard, gericht op een goede en evenwichtige 

samenstelling van de raad en van specifieke aard, gericht op de adequate en specifieke 

invulling van specifieke functies binnen de Raad van Toezicht. 

 

Taken: 

Van een lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij: 

- Onafhankelijk, zonder last of ruggespraak, opereert. 

- In staat is de leden van het College van Bestuur te adviseren bij de uitoefening van hun 

functie. 

- Openstaat voor een dialoog met en verantwoording aan belanghebbenden, in het bijzonder met 

betrekking tot de ouders en de lokale gemeenschap. 

- In staat is de rol van toezichthouder te onderscheiden van de rol van het bestuur en die van 

het management en daar naar te kunnen handelen. 

- In staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen 

op de realisatie daarvan. 

- In staat is de dialoog met het College van Bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te 

nemen. 

Samenstelling: 

Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht niet om specialismen, maar om 

invalshoeken. De raad is in staat om met betrekking tot deze invalshoeken aandachtspunten te 

signaleren. Voor Scholengroep OPRON zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: 

1. Onderwijs in brede zin. 

2. Jeugd en zorg in brede zin. 

3. Bestuur en overheid. 

4. Bedrijfsleven. 

Bij de benoeming van een toezichthouder wordt gebruik gemaakt van een vooraf opgesteld 

individueel profiel dat is afgeleid van dit algemene profiel. 

 

Profiel lid: 

Elk lid van de Raad van Toezicht: 

- Is van onbesproken gedrag; 

- Beschikt over strategisch inzicht; 

- Beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig; 

- Heeft inzicht in politieke en maatschappelijk verhoudingen; 

- Heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het besturen van omvangrijke en/of complexe 

instellingen of heeft daar in de rol van toezichthouder gefungeerd; 

- Heeft kennis van en/of ervaring met processen van organisatieontwikkeling en 

organisatieverandering. 

- Kan functioneren in teamverband; 

- Voelt zich betrokken bij het primair openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de 

ontwikkelingen in het onderwijs; 

- Kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichten van de binnen de stichting aanwezige 

geledingen; 

- Beschikt over een relevant netwerk; 

- Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment. 
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De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden of 

portefeuilleverdeling afspreken en commissies in het leven roepen. De aandachtsgebieden zullen in 

de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de 

Raad van Toezicht. Deze aandachtsgebieden kunnen nader worden omschreven. 

 

Competenties lid: 

Maatschappelijke inbreng – van buiten naar binnen. 

Elk lid van de Raad van Toezicht is goed geïnformeerd over maatschappelijke, politieke en 

onderwijskundige ontwikkelingen en of andere omgevingsfactoren. Hij/zij brengt deze informatie 

op een relevante en inspirerende wijze over op het beleid van de organisatie. 

 

Ambassadeurschap – van binnen naar buiten. 

Een lid van de Raad van Toezicht ontwikkelt gemakkelijk relaties binnen en buiten de kring van de 

organisatie, en bestendigt deze voor het verkrijgen of verstrekken van informatie over het 

handelen, beleid en belang van de organisatie. 

 

Richting geven en strategisch denken. 

Een lid van de Raad van Toezicht kan in hoofdlijnen denken, kan voorstellen doen voor de vertaling 

van een visie in strategische doelen, kan een gemeenschappelijk beeld van wenselijk en 

toekomstig beleid of hoofdlijnen formuleren, kan met vernieuwende ideeën komen en weet 

anderen voor eigen ideeën en meningen te winnen. 

 

Inspireren en stimuleren. 

Een lid van de Raad van Toezicht handelt in woord en daad ondersteunend aan de organisatie, 

stimuleert tot actie en draagt uit eigen beweging inspirerende oplossingen en ideeën aan. 

 

Brede professionaliteit en beschikbaarheid. 

Een lid van de Raad van Toezicht draag bij aan het gemeenschappelijk belang en is bereid binnen 

de grenzen van het redelijke een daadwerkelijke bijdrage te leveren wanneer hierom wordt 

gevraagd. 

 

Veranderingsbereidheid en leerbaarheid. 

Een lid van de Raad van Toezicht staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten 

en/of veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving en kan nieuwe 

informatie gemakkelijk opnemen en toepassen. 

 

Aandachtspunten voor verdere verdieping: 

Naast de algemene kenmerken van een lid van de Raad van Toezicht en de daarin genoemde 

invalshoeken onderwijs in brede zin, jeugd en zorg in brede zin, bestuur en overheid en 

bedrijfsleven zou nog aan de volgende kenmerken – extra – aandacht kunnen worden besteed: 

 

- Onderwijs, meer gespecificeerd: krimp/kwaliteit onderwijs en leerlingopbrengsten; 

- Financiële en economische kennis; 

- Personeel en organisatie/HRM; 

- Juridische kennis; 

- Huisvesting/bedrijfskunde/ICT; 

- Organisatieontwikkeling en management; 

- Strategisch beleid/marketing (hoe maak je van OPRON een sterk merk!). 

 

Verder aandacht voor 

- Een mix van mannelijke en vrouwelijke leden; 

- Plaatselijke/regionale binding. 

 

Met een verbreding in bovenstaande zin kan een zoals geadviseerde zevenkoppige Raad van 

Toezicht van Scholengroep OPRON op een heel goede en zinvolle manier worden ingevuld. 
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Verder lijkt het goed in een nieuwe Raad van Toezicht over te gaan tot een benoemde 

portefeuilleverdeling; dit maakt voor iedereen duidelijk wie in bepaalde gevallen het eerste 

aanspreekpunt, dan wel de initiator is. 

 

Overigens worden de profielen van de Raad van Toezicht vastgesteld door Scholengroep OPRON na 

een positief advies van de GMR én na goedkeuring van de gemeenten. Om de voortgang te kunnen 

garanderen zal er een voor alle partijen acceptabele spoedprocedure gevonden moeten worden. 
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Bijlage 6 Regeling vacature College van Bestuur 
 

In het Handboek Governance van Scholengroep OPRON staat in artikel 4 het volgende met 

betrekking tot de benoeming van het College van Bestuur: 

 

4.8 Benoeming College van Bestuur 

4.8.1 Indien er een vacature is in het College van Bestuur, stelt de Raad van Toezicht de 
procedure vast voor de vervulling van de vacature op basis van de Regeling vacature 

College van Bestuur (bijlage 6). Onderdeel van de procedure is het instellen van een 
BAC. In de BAC neemt in principe ook een vertegenwoordiger van de GMR en een 
schooldirecteur deel. Begeleiding door een extern bureau kan onderdeel van de 
procedure zijn. 

4.8.2 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarop de GMR adviesrecht heeft. 
Op basis van de profielschets wordt (intern en/of extern) geworven en voert de BAC 

met geselecteerde kandidaten gesprekken en wordt eventueel een assessment 
afgenomen.   

4.8.3 De BAC doet een voordracht voor één of twee benoembare kandidaten aan de Raad 

van Toezicht. 

 

De voorzitter van het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen. 

In deze regeling wordt verstaan onder:  

- Stichting:   Scholengroep OPRON. 

- Raad van Toezicht:  de Raad van Toezicht van Scholengroep OPRON. 

- College van Bestuur: het College van Bestuur van Scholengroep OPRON. 

- Organisatie:  Scholengroep OPRON. 

- BAC:   de benoemingsadviescommissie. 

 

Artikel 2 Voorzitter College van Bestuur. 

De benoeming van de voorzitter van het College van Bestuur (CvB) vindt plaats met inachtneming 

van het bepaalde in de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting. 

 

Artikel 3 Openstelling vacature. 

Indien er een vacature is voor een voorzitter van de CvB, stelt de Raad van Toezicht (RvT) de 

procedure vast voor de vervulling van die vacature. De RvT maakt de vacature openbaar. 

 

Artikel 4. Benoemingsadviescommissie. 

1. De RvT stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in die belast is met het werving- en 

selectieproces. 

2. De RvT stelt een profielschets op waarbij tenminste aandacht wordt geschonken aan de 

bestuursfilosofie en de profielkenmerken. De GMR heeft adviesrecht op de profielschets. 

3. De BAC bestaat uit twee leden van de RvT, een vertegenwoordiger van de GMR en een 

schooldirecteur, eventueel aangevuld met een onafhankelijk voorzitter en/of een ambtelijk 

secretaris. 

Begeleiding door een extern bureau kan onderdeel van de procedure zijn. 

4. De BAC regelt de taakverdeling onderling. De BAC wijst een voorzitter en een secretaris aan 

die de algehele gang van zaken rond de procedure bewaken. 

 

Artikel 5. Plaatsing advertentie. 

1. De BAC stelt een tijdschema vast, waarbinnen zij haar werkzaamheden zal afronden. 

2. De BAC maakt aan de hand van de profielschets een advertentie en bepaalt waar en op welke 

wijze deze advertentie wordt geplaatst. 

3. De advertentietekst bevat tenminste de volgende onderdelen: 

- een beschrijving van de organisatie; 

- een onderdeel “wij vragen”; 
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- een onderdeel “wij bieden”; 

- een korte beschrijving van de procedure; 

- een informatiepunt; 

- sluitingstermijn voor het indienen van sollicitaties; 

- indien mogelijk een datum waarop de gesprekken zijn gepland. 

4.    De BAC bereidt gezamenlijk het selectiegesprek voor en verdeelt de taken tijdens de  

selectiegesprekken. 

 

Artikel 6. Selectie. 

1. De BAC beoordeelt de ingekomen brieven en maakt een selectie per vacature van ten hoogste 

vijf kandidaten en nodigt deze uit voor een gesprek. 

2. Het selectieproces vindt plaats aan de hand van de opgestelde profielschets. 

3. De sollicitanten die voor een gesprek worden uitgenodigd, ontvangen bij de uitnodiging de voor 

de functie opgestelde profielschets en overige relevante informatie. 

4. De BAC bereidt gezamenlijk het selectiegesprek voor en verdeelt te taken tijdens de 

selectiegesprekken. 

 

Artikel 7. Selectiegesprek. 

1. Uitsluitend de voor de functie en functievervulling relevante informatie vormt het onderwerp 

van het selectiegesprek. Tijdens het selectiegesprek krijgen beide partijen voldoende 

gelegenheid voor het uitwisselen van de benodigde informatie. 

2. Indien tijdens het eerste selectiegesprek onvoldoende informatie is uitgewisseld, kan worden 

besloten om een tweede selectiegesprek te houden. 

3. Met de sollicitanten kunnen afspraken worden gemaakt over het inwinnen van referenties. 

4. De BAC kan besluiten een assessment af te laten nemen. 

5. Na afronding van de selectiegesprekken beslist de BAC unaniem over de voor te dragen 

kandidaat. 

6. De sollicitant op wie de keuze is gevallen wordt zo spoedig mogelijk door de voorzitter van de 

BAC geïnformeerd. De verdere procedure wordt aan de sollicitant medegedeeld. 

 

Artikel 8. Terugtrekken sollicitant. 

Indien de sollicitant te kennen geeft om hem of haar moverende redenen de sollicitatie in te willen 

trekken, wordt door de door de sollicitant verstrekte informatie teruggezonden of vernietigd. 

 

Artikel 9. Afwijzen sollicitant. 

De sollicitanten die niet voor een gesprek in aanmerking komen of die, nadat met hen een gesprek 

is gevoerd, niet voor de functie in aanmerking komen, ontvangen zo spoedig mogelijk een 

afwijzing. 

 

Artikel 10. Vertrouwelijke behandeling gegevens. 

1. Gegevens die de sollicitant in zijn sollicitatie verstrekt zijn vertrouwelijk. De verspreiding wordt 

dan ook beperkt tot de leden van de BAC. 

2. Na afloop van de procedure worden de gegevens, met uitzondering van de gegevens van de te 

benoemen sollicitant, door de secretaris van de BAC teruggezonden of vernietigd. 

 

Artikel 11. Vaststellen voordracht. 

1. De BAC zendt haar gemotiveerde voordracht naar de RvT. Het curriculum vitae kan, na 

toestemming van de sollicitant, onderdeel uitmaken van de voordracht. 

2. De RvT benoemt de voorgedragen kandidaat. 

 

Artikel 12. Citeertitel. 

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Regeling werving en selectie voorzitter van het College 

van Bestuur van Scholengroep OPRON”. 


