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In de praktijk komen verschillende modellen van 
bestuursstructuren voor, zoals:
(i)  de instelling van een raad van toezicht naast het 

bestuur (two-tier model);
(ii)  een functiescheiding binnen het bestuur (one-tier 

model);
(iii)  een bestuur met een titulaire directie.

In de praktijk blijkt veelal voor het eerste genoemde 
model gekozen te zijn, het two-tier model.

Bevoegdheden interne toezichthouder
Aan de interne toezichthouder wordt in de verschil-
lende sectorale onderwijswetten een minimumaantal 
bevoegdheden toegekend. Het betreft onder meer het 
goedkeuren van de begroting, het goedkeuren van het 
jaarverslag en het strategisch meerjarenplan alsmede 
het houden van toezicht op de rechtmatige verwerving 
en doelmatige en rechtmatige bestemming van de ver-
kregen rijksbekostiging. 
Daarnaast geldt dat de raad van toezicht bij een two-
tier model bij een onderwijsinstelling belast is met het 
benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur 
alsmede met de vaststelling van de beloning van het 
bestuur. 
Van een goede (directeur-)bestuurder wordt verwacht 
dat deze de belangen afweegt, besluiten neemt en die 
besluiten vervolgens kan uitleggen; zowel intern als 

extern dient verantwoording te worden afgelegd. 
De belangrijke taak van de interne toezichthouder is het 
houden van toezicht op het bestuur. Deze dient zich 
te informeren, vraagstukken te analyseren, vanuit een 
onafhankelijke positie de juiste vragen te stellen en de 
bestuurder een spiegel voor te houden. De toezicht-
houder is met andere woorden een adviseur, klankbord, 
werkgever van de (directeur-)bestuurder en toezichthou-
der in één. 

Monitoringscommissie 
De interne toezichthouder mag niet op de stoel van de 
bestuurder gaan zitten. Het bestuur bestuurt, maar de 
toezichthouder moet tijdig ingrijpen als zaken niet juist 
gaan. De basis is een juiste afbakening van taken en 
bevoegdheden van zowel de bestuurder als de toezicht-
houder. 

In 2017 heeft de monitoringscommissie Goed onder-
wijsbestuur VO een onderzoek laten verrichten om 
antwoord te krijgen op de vraag hoe het intern toezicht 
in de vo-sector is georganiseerd en wordt gepraktiseerd 
in relatie tot de publieke taakuitoefening van de onder-
wijsinstelling. In het rapport dat naar aanleiding daarvan 
verscheen -Intern toezicht in het voortgezet onderwijs. 
Onderzoek naar de stand van zaken, de toegevoegde 
waarde en mogelijke vernieuwingen- concludeert de 
commissie dat de bepalingen ten aanzien van het 

Functioneren  
raad van toezicht 
Goed bestuur wordt door de wetgever (de Wet Goed onderwijs, goed bestuur) beschouwd als 
een voorwaarde voor goed onderwijs. Onderwijsinstellingen dienen de functies van bestuur 
en intern toezicht in functionele of organieke gescheiden te houden. Bij het vormgeven van 
die scheiding is veel keuzeruimte.

Handreikingen
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intern toezicht over het algemeen steeds beter worden 
nageleefd. Wel kan het interne toezicht volgens de com-
missie nog verder worden versterkt. Zo is de rolverde-
ling tussen bestuur en interne toezichthouder nog niet 
overal voldoende ontwikkeld en bestaat daardoor nog 
onduidelijkheid over de vraag wie nou precies waarover 
gaat. Ook is de interne toezichthouder nu vaak nog (te) 
reactief, terwijl volgens de commissie vaker pro-actiever 
gehandeld zou moeten worden. De primaire informa-
tiebronnen van het interne toezicht zijn nu veelal de 
bestuurder zelf en de externe accountant, terwijl volgens 
de commissie ook een meer zelfstandige informatie-
positie gewenst is. De commissie roept bestuurders 
en toezichthouders dan ook op om in gesprek te gaan 
over het beter inrichten van het intern toezicht binnen de 
eigen organisatie. 

Handreikingen
Om het hiervoor bedoelde gesprek vorm te geven, vol-
gen hierna enkele handreikingen. Deze zijn ook relevant 
voor bestuurders en toezichthouders in po, mbo, hbo 
en wo.

Informatiepositie
Allereerst is het uitermate belangrijk dat de interne toe-
zichthouders voor hun informatie niet alleen afhankelijk 
zijn van de (directeur-)bestuurder zelf. Spreek ook met 
andere belangrijke stakeholders zoals de medezeggen-
schapsorganen, directies en de accountant. Overigens 
is sinds de Wet versterking bestuurskracht tweemaal 
per jaar overleg tussen de interne toezichthouder en 
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsorganen 
verplicht. Door rechtstreeks met deze belangheb-
benden te spreken, krijgen de interne toezichthouders 
informatie vanuit de organisatie over het functioneren 
van de (directeur-)bestuurder. Bijkomend voordeel is 
dat signalen en zorgen uit de organisatie eerder worden 
opgevangen zodat ook eerder vragen gesteld kunnen 
worden en zo nodig eerder kan worden ingegrepen om 
erger (verscherpt Inspectietoezicht, sancties en wat dies 
meer zij) te voorkomen. 
Behalve de juiste informatie, is ook het tijdig ontvangen 
van die informatie een ander belangrijk punt. Door elke 
vergadering (of in ieder geval elk kwartaal) aan de hand 
van een Raad van Toezicht rapportage de stand van 
zaken door te nemen, kunnen afwijkingen eerder wor-
den gesignaleerd en kunnen daar vragen over worden 
gesteld. Een vast format geeft structuur aan de ver-
gadering. Dit maakt het voor de (directeur)-bestuurder 
makkelijker om de interne toezichthouder te informeren 
en verantwoording af te leggen en voor de interne toe-
zichthouder eenvoudiger om signalen op te vangen en 
afwijkingen in trends en verwachtingen te zien. 
In deze Raad van Toezicht rapportages horen vanzelf-
sprekend alle financiële kerngetallen en actuele infor-
matie ten aanzien van de prestatie indicatoren die door 
de Onderwijsinspectie als kader bij het toezicht worden 
gehanteerd. 

Strategisch beleidsplan
Naast deze kengetallen is er nog een document van 
belang voor zowel de (directeur-)bestuurder als de 
interne toezichthouder: het strategisch beleidsplan. 
Hierin staan de doelstellingen van de (directeur-)
bestuurder ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit 
van onderwijs, personeelsbeleid, financieel beleid, 
huisvesting, leerlingenaantallen, onderwijsvisie etc. Aan 
de hand van het strategisch beleidsplan kan de interne 
toezichthouder de (directeur-)bestuurder bevragen over 
het realiseren van de doelstellingen. Op zijn beurt kan de 
(directeur-)bestuurder aan de hand van de doelstellingen 
(mits SMART geformuleerd) gevraagd en ongevraagd 
verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, 
de ontwikkeling die de organisatie heeft doorgemaakt 
en zijn functioneren daarbij. De doelstellingen vormen, 
voorzien van tijdspad, naast de (financiële) kerngetallen 
de basis van de RvT-rapportage. 

Betrekken medezeggenschap
Besluiten dienen rechtmatig genomen te worden. Voor 
zowel de (directeur-)bestuurder als de interne toezicht-
houder is het daarom belangrijk informatie over de 
besluiten met de medezeggenschap te delen. Dat kan 
door in de RvT-rapportage ook daar een blok voor in 
te ruimen. Duidelijk moet zijn of besluiten ter advies of 
instemming voorliggen en of de medezeggenschap 
alle benodigde informatie heeft verkregen. Immers, 
voor een aantal besluiten van de (directeur-)bestuurder 
geldt dat de interne toezichthouder goedkeuring moet 
verlenen maar ook dat de medezeggenschap advies (of 
instemmingsrechten) heeft. Het is de taak van de interne 
toezichthouder te verifiëren of dit proces juist verloopt. 
Wellicht ten overvloede merken wij op dat een volwas-
sen medezeggenschapsraad zeer waardevol is voor 
zowel de (directeur)-bestuurder als de interne toezicht-
houder. Een goede, positief kritische medezeggenschap 
draagt bij aan afgewogen en zorgvuldige besluitvorming 
en daarmee wordt het belang van de organisatie en 
uiteindelijk dat van de leerlingen en studenten om wie 
het uiteindelijk allemaal draait, gediend.

Reglementen up-to-date
Tot slot is het aan te bevelen om in het RvT-overzicht 
ook een lijst met alle binnen de organisatie van kracht 
zijnde reglementen en regelingen voorzien van de data 
waarop deze zijn vastgesteld op te nemen. Niets zo 
veranderlijk als de onderwijswetgeving, dus reglemen-
ten dienen met enige regelmaat daarop aangepast te 
worden. Zicht op de actualiteit van die reglementen en 
de vraag of deze aan revisie toe zijn is van belang.

Meer informatie:

mr. Johanneke Liebrand, advocaat bij Nysingh advocaten-notarissen, specialist in het 

arbeidsrecht en ambtenarenrecht, johanneke.liebrand@nysingh.nl

mr. Marieke Buit-Tmmer, toegevoegd notaris bij Nysingh advocaten-notarissen, 

marieke.buit-timmer@nysingh.nl
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