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Principes voor een goed bestuur van het primair onderwijs 

 
 
Algemeen 
 
1. Het bestuur vindt zijn legitimering in de instandhouding van de school/scholen om het geven van 

onderwijs te realiseren. Het bestuur handelt ten dienste van die school/scholen. Dit laat onverlet dat 
de statuten van de organisatie ook andere doelstellingen kunnen bevatten. 

 
2. Het bestuur legt verantwoording af over zijn functioneren aan zijn belanghebbenden en stelt daartoe 

periodiek vast wie zijn belanghebbenden zijn. 
 
3. Bij de inrichting van de bestuurlijke organisatie richt het bestuur zich op het creëren van optimale 

condities voor het onderwijsleerproces in de school/scholen en de daaruit voortvloeiende eisen ten 
aanzien van de leerlingen, hun ouders, het personeel én de organisatie op de school/scholen. 

 
4. Het bestuur zorgt ervoor dat er (intern) toezicht plaatsvindt op het bestuurlijk handelen. Daarbij is het 

de bedoeling dat personen toezicht houden op zichzelf. 
 
5. Het bestuur treedt als eenheid op en spreekt met één mond.* 
 
6. Het bestuur formuleert tezamen met de school/scholen de doelen van het onderwijs dat op de 

school/scholen gegeven wordt en stelt vast op welke wijze getoetst wordt in welke mate deze doelen 
bereikt zijn. 

 
7. Het bestuur definieert in overleg met de school/scholen het begrip kwaliteit zoals dat voor de 

organisatie van de school/scholen wordt gehanteerd gezien het daar gegeven onderwijs en stelt vast op 
welke wijze de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs worden getoetst. 

 
8. Het bestuur evalueert periodiek zijn eigen functioneren, stelt zonodig de inrichting van de bestuurlijke 

organisatie hierop bij. * 
 
9. Het bestuur maakt de besturingsfilosofie bekend aan alle belanghebbenden.* 
 
10. Het bestuur maakt de samenstelling van het bestuur en de achtergrond van de leden bekend aan alle 

belanghebbenden.* 
 
11. Het bestuur maakt de profielen op basis waarvan het bestuur wordt samengesteld bekend aan alle 

belanghebbenden en evalueert deze periodiek én in ieder geval bij het ontstaan van een vacature.* 
 
12. Bestuurders verdiepen zich in relevante ontwikkelingen en inzichten in het onderwijs.* 
 
13. Vergoedingen aan bestuurders worden vermeld in de jaarrekening.* 
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Transparantie, verantwoording en motivering 

 
14. Het handelen van het bestuur is transparant en ‘actief openbaar’, wat wil zeggen dat relevante 

inlichtingen en gegevens uit eigen beweging worden verstrekt aan belanghebbenden. 
 
15. Het bestuur motiveert op deugdelijke en heldere wijze de beweegredenen voor zijn handelen.* 
 
16. De informatievoorziening door en aan het bestuur wordt gekenmerkt door tijdigheid en consistentie, is 

toegankelijk en inzichtelijk en is toegesneden op de behoeften van diegenen die betrokken zijn bij de 
school/scholen.* 

 
 
Onafhankelijkheid 
 
17. Bestuurders handelen zó dat er geen vermenging is tussen schoolbestuurlijke belangen en eigen 

zakelijke en/of persoonlijke belangen en dat iedere schijn daartoe wordt vermeden.* 
 

18. Het bestuur waakt ervoor dat bij één of meer bestuurders functies en/of bevoegdheden binnen of 
buiten het bestuur zodanig samenvallen dat de betreffende bestuurder of groep bestuurders 
onevenredig veel invloed heeft of kan hebben op het handelen van het bestuur.* 

 
 
Vertrouwen 
 
19. Het handelen van het bestuur wordt gekenmerkt door betrouwbaarheid zodat kan worden gerekend op 

gedane toezeggingen en gewekte verwachtingen. 
 
20. Bevoegdheid, kennis, informatie en invloed waarover het bestuur of een individuele bestuurder uit 

hoofde van zijn of haar functie beschikt, wendt het bestuur c.q. wendt deze individuele bestuurder 
uitsluitend aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.* 

 
 
Integriteit 
 
21. Het bestuur en individuele bestuurders handelen zo dat alle belanghebbenden met respect worden 

bejegend en hun belangen correct worden afgewogen.* 
 
22. Het bestuur handelt in gelijke gevallen en situaties op gelijke wijze.* 
 
23. Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid 

hebben te rapporteren aan de voorzitter van het bestuur of aan een door het bestuur aangewezen 
functionaris of orgaan over vermoede onregelmatigheden van algemene, bestuurlijke, operationele en 
financiële aard binnen het bestuur en/of binnen de school/scholen.* 
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Financiële deugdelijkheid 
 
24. Het bestuur draagt zorg voor een deugdelijke bedrijfsvoering. Met deugdelijke bedrijfsvoering wordt 

ook bedoeld dat deze bedrijfsvoering is gericht op het realiseren van de door het bestuur vooraf 
geformuleerde doelen.* 

 
25. Het bestuur voert beleid wat betreft risico-management, geldbeheer, financiering en belegging. Het 

bestuur verantwoordt de uitvoering hiervan in het jaarverslag. 
 
26. Het bestuur geeft expliciet de herkomst en omvang aan van additionele middelen zoals sponsorgelden 

en vrijwillige ouderbijdragen en verantwoordt de besteding. 
 
27. Het bestuur wijst zelf de externe accountant aan.* 
 

 
 
 

Noot: De principes die de rol en het handelen van het bestuur of bestuurders betreffen, zijn ook van 
toepassing op het (bovenschools) management of (bovenschoolse) managers met bestuurlijke 
taken. Daarnaast geldt dat als er sprake is van een raad van toezicht, de principes die met een 
* zijn gekenmerkt ook voor de raad van toezicht gelden. 

 
 

Bron: Catalogus van principes voor goed bestuur primair onderwijs, projectorganisatie Lumpsum PO, 
www.lumpsumpo.nl 

 
 


