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1. Inleiding

Doel van de ontwikkeling en vaststelling van een code “goed onderwijsbestuur” is om mee te helpen de
rollen en verantwoordelijkheden van het bestuur en management helder te maken. Taken en
verantwoordelijkheden moeten niet alleen voor iedereen duidelijk zijn, maar ook evenwichtig verdeeld
worden (een systeem van “checks en balances”). De bijgevoegde conceptcode formuleert een aantal
uitgangspunten, alsmede de uitwerking daarvan. Die principes en uitwerkingen richten zich op de
rolverdeling, de toedeling van verantwoordelijkheden en het aanbrengen van een evenwichtige balans
tussen de bevoegdheden van alle spelers die deel uitmaken van de bestuurlijke organisatie. Het gaat
daarbij onder andere om zaken als:

• De inrichting van de bestuurlijke organisatie;
• De bestuursfilosofie;
• De onafhankelijkheid van het bestuur;
• De integriteit van het bestuur;
• De professionaliteit van het bestuur
• De regeling van het interne toezicht op het bestuur;1

• Het afleggen van rekenschap aan de samenleving.

Het onderwijs vertoont - ook als het gaat om de bestuurlijke inrichting - een zeer divers  beeld. Het
openbaar onderwijs kent zes bestuursvormen, het algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs kan
gebruik maken van de stichting en vereniging als bestuursvorm. Ongeacht de bestuursvorm kan voor
een eigen bestuursfilosofie worden gekozen, de scheiding tussen bestuur en toezicht kan op
verschillende manieren vorm krijgen, er functioneren verschillende managementstructuren in de praktijk
etc.
Daarom  is een conceptcode “goed onderwijsbestuur” opgesteld, die een universeel karakter heeft en
bruikbaar is ongeacht de bestuursvorm, bestuursfilosofie en managementstructuur van het bestuur. Zo
kan de conceptcode in alle situaties als leidraad en spiegel worden gebruikt bij de interne discussies.
In alle gevallen wordt steeds het begrip “bestuur” gebruikt, zijnde het bevoegd gezag van de school.
Afhankelijk van het eigen (bestaande of gewenste) bestuursmodel kan men dit begrip door andere
begrippen (algemeen directeur, college van bestuur etc.) vervangen.

                                                
1 Het interne toezicht duidt op het toezicht dat binnen de eigen organisatie op het bestuurlijk handelen wordt uitgeoefend. Dit
toezicht is te onderscheiden van het externe toezicht, waarbij een derde van buiten de organisatie (bijvoorbeeld de Rijksinspectie)
toezicht uitoefent.
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2. Waarom een code “goed onderwijsbestuur”?

Het bevoegd gezag van een school kan bestuurlijke taken en bevoegdheden op verschillende manieren
uitoefenen:

1. Het bestuur kan besluiten bestuurlijke taken en bevoegdheden te mandateren aan het
management van de school. Naarmate de omvang van dit mandaat groter is, functioneert het
management meer als bestuur, terwijl het bestuur of bevoegd gezag in sterkere mate optreedt
als een bestuur op hoofdlijnen of toezichthouder.

2. Het is ook denkbaar bij de bestuurlijke inrichting van de rechtspersoon de bestuurlijke taken en
bevoegdheden over verschillende bestuursorganen te verdelen. Het bestuur - veelal aangeduid
als college van bestuur - oefent de functie van bevoegd gezag van de school uit. Die bestuurlijke
taak is vervolgens onderworpen aan het toezicht van een ander bestuursorgaan te weten de raad
van toezicht.

In toenemende mate kiezen besturen voor het “besturen op hoofdlijnen”. Men ontwikkelt zich in de
richting van een toezichthoudend bestuur. In het ene geval doet men dit via de lijn van het versterken
van het mandaat aan het management (zie a), in andere situaties door te kiezen voor een formele
regeling van het raad van toezichtmodel (zie b).
Hoe dan ook blijkt, dat steeds meer besturen kiezen voor het bestuur op hoofdlijnen.
Die keuze voor het “besturen op hoofdlijnen” komt niet uit de lucht vallen. Allerlei ontwikkelingen in
het onderwijs hebben aan die ontwikkeling bijgedragen. Daarbij kan men denken aan:

• Deregulering en vergroting van de autonomie van (school)besturen
• De toename van de financiële verantwoordelijkheid van het schoolbestuur
• Institutionele en bestuurlijke schaalvergroting
• Verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs

Om zelf adequaat beleid te kunnen ontwikkelen en om over een grotere financiële draagkracht te
kunnen beschikken, zijn grotere instellingen en bestuurlijke verbanden gevormd. Het streven naar een
grotere bestuurlijke schaal vormt - naast de wens het twee-pettenprobleem te vermijden - in een aantal
gevallen de drijfveer om het bestuur over het openbaar onderwijs te verzelfstandigen. Het schoolbestuur
is veel meer op eigen benen komen te staan, draagt grotere verantwoordelijkheden en moet zich meer
zelf kunnen bedruipen. Dat vraagt om een verdergaande professionalisering van het bestuur, een
bestuur dat kaders stelt, doelstellingen formuleert en toetst of deze worden gehaald. In die opzet
worden concrete bestuurlijke taken en bevoegdheden door derden (bijvoorbeeld een directeur, een
algemeen directeur of een college van bestuur) uitgeoefend. Op dat bestuurlijk handelen dient ook
binnen de eigen organisatie toezicht te worden uitgeoefend.

De traditionele rollen van bestuur en management zijn in veel gevallen gewijzigd. Daarmee is hun
onderlinge verhouding ook veranderd. Het besturen is complexer geworden. Verder blijkt dat de
samenleving in toenemende mate vraagt om het afleggen van rekenschap over de kwaliteit van het
onderwijs en een effectieve besteding van de publieke middelen die aan de school ter beschikking zijn
gesteld.
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Door deze ontwikkelingen en verschuivingen ontstaat in de praktijk onduidelijkheid over rollen, taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van bestuurders en managers. Het is belangrijk met elkaar de
noodzakelijke helderheid daarover te scheppen:

• Welke positie neemt men in en welke rol dient men uit te voeren?
• Hoe zijn taken en bevoegdheden onderling verdeeld?
• Wie is waar verantwoordelijk voor?
• Hoe wordt de afstemming van en controle op verantwoordelijkheden van de verschillende spelers

in een bestuurlijke organisatie zodanig vorm gegeven dat daarmee “goed onderwijsbestuur”
wordt bevorderd en bestuurlijk falen wordt vermeden? (een systeem van “checks en balances”)
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3. Geen bestuurlijke blauwdruk

“Goed onderwijsbestuur” is geen vanzelfsprekendheid. Het moet ontwikkeld worden en groeien. Het is
niet alleen een kwestie van een bestuurlijke structuur, maar bovenal van de ontwikkeling van een
bestuurlijke cultuur. Ongeacht het bestuursmodel dat men kiest, geldt een aantal basisprincipes. Die
basisprincipes - zoals zorgvuldigheid, helderheid, verantwoording afleggen - vormen als het ware de
bouwstenen voor de opzet en inrichting van een bestuurlijke organisatie en het opstellen van een code.
Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties in het
onderwijs heeft als onderdeel van de “Projectorganisatie lumpsum primair onderwijs” een catalogus van
deze basisprincipes opgesteld.
De concept-catalogus, die als bijlage aan deze notitie is toegevoegd, wordt na de zomervakantie 2004
met de leden besproken. Een bespreking van deze basisprincipes vormt een goede start in het proces
om uiteindelijk tot een code te komen. Een code “goed onderwijsbestuur” is een instrument dat een
bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een “goed onderwijsbestuur”. In de lijn van het
uitgangspunt dat de code het nadenken en discussiëren over “goed onderwijsbestuur” wil stimuleren,
heeft het bestuur van VOS/ABB ervoor gekozen via gesprekken en discussies met de leden tot een opzet
van een code te komen. Zo wil het bestuur van VOS/ABB bewerkstelligen dat de code geen papieren
tijger wordt, maar een instrument waar de leden echt wat aan hebben.

Een discussie over “goed onderwijsbestuur” en de ontwikkeling van een code is zowel in het primair als
in het voorgezet onderwijs relevant. Immers de ontwikkelingen - zoals hierboven geschetst - die nopen
tot een discussie over “goed onderwijsbestuur” doen zich in beginsel in beide onderwijssectoren voor.

Tot nu toe heeft VOS/ABB op verschillende wijzen met leden overleg gevoerd. Na de zomervakantie
2004 krijgt dit interactieve proces een vervolg. Een globaal overzicht van de te organiseren activiteiten
staat beschreven in de nieuwsbrieven voortgezet en primair onderwijs van respectievelijk 18 en 25 juni
2004 (de nummers 10 (VO) en 11 (PO) van jaargang 6). Alle benodigde en actuele informatie vindt u
ook op de website van VOS/ABB.
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4. Beloningsleidraad voor bestuursleden en toezichthouders van openbare en
algemeen toegankelijke scholen

Uit oogpunt van het afleggen van rekenschap aan de belanghebbenden van de school, de samenleving
en de subsidiegever is het van belang duidelijkheid te verschaffen over de omvang en systematiek van
vergoedingen en de bezoldiging, die aan (betaalde) bestuursleden beschikbaar worden gesteld. Daarbij
kan men denken aan:

• het uitbetalen van vacatiegelden en onkostenvergoedingen aan de leden van een bestuur en van
een raad van toezicht;

• de bezoldiging van betaalde bestuursleden, zoals de leden van een college van bestuur.

De code leent zich er voor aan dit aspect aandacht te besteden, met dien verstande dat men daarbij
kan denken aan het opnemen van enkele principebepalingen. De concrete uitwerking kan daarentegen
plaatsvinden in een beloningsleidraad waarnaar de code verwijst.
Het bestuur van VOS/ABB stelt in de loop van het eerste kwartaal van 2005 een beloningsleidraad
vast.
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5. Ondersteuning en instrumenten

Hierboven is verschillende keren beklemtoond dat het gaat om een proces van ontwikkeling . Niet de
vaststelling van een code op zich, maar de discussie met alle betrokkenen over de wijze waarop “goed
onderwijsbestuur” in de eigen situatie handen en voeten gegeven kan worden, dient centraal te staan.
Hoe pak je zo’n proces aan? Hoe motiveer je mensen uit de verschillende geledingen van de organisatie
om aan die discussie deel te nemen?
Daarnaast roept de uitwerking van verschillende principes vragen op. Hoe formuleer ik een missie en
doelstellingen? Hoe ontwikkel ik een handzame methode van zelfevaluatie? Over welke informatie moet
de raad van toezicht/het toezichthoudend bestuur kunnen beschikken? Hoe kom ik er achter hoe
personeel, ouders, leerlingen hun school beoordelen? Hoe maak ik een goed jaarverslag? etc.

VOS/ABB rekent het tot haar taak om de leden ondersteuning te bieden. Dat kan nu al en het pakket
aan ondersteunende diensten wordt uitgebreid. Bij de vaststelling van de code rond de jaarwisseling
2004/2005 wordt aangegeven hoe de leden van dit verruimde aanbod gebruik kunnen maken.
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6. Conceptcode “Goed onderwijsbestuur”

(In de principes en uitwerkingsbepalingen van de code wordt in een aantal gevallen gesproken over
“de school”. Al naar gelang de omvang van de bestuurlijke schaal dient vanzelfsprekend “de scholen”
gelezen te worden.

Omdat een aantal leden van VOS/ABB in de praktijk met een raad van toezichtmodel werken, is op
enkele plaatsen in de conceptcode in cursief een opmerking gemaakt ten behoeve van die situaties,
waarin een raad van toezicht functioneert.)

6.1. Ontwikkeling, naleving en handhaving code “goed onderwijsbestuur”

Het bestuur is verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van “goed
onderwijsbestuur”. Daartoe besluit het bestuur de code “goed onderwijsbestuur” van VOS/ABB toe te
passen en de principes en uitwerkingsbepalingen van de code binnen de organisatie te
implementeren. Het bestuur legt verantwoording af van de handhaving van de code.

6.1.1
Het bestuur besluit - met inachtneming van het advies van de (gemeenschappelijke)
medezeggenschapsraad - de code “goed onderwijsbestuur” van VOS/ABB toe te passen.

6.1.2
Voor zover noodzakelijk stelt het bestuur bestaande regelingen bij of vult ze aan overeenkomstig de
principes van deze code.

6.1.3
Het bestuur geeft in het jaarverslag aan op welke wijze de principes en uitwerkingsbepalingen van de
code in de praktijk worden opgevolgd. Indien in de praktijk van de code wordt afgeweken, dan maakt
het jaarverslag daar melding van en motiveert die afwijking.

(In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, zijn beide
verantwoordelijk voor de ontwikkeling, toepassing en handhaving van “goed onderwijsbestuur”. Het
college van bestuur besluit de code toe te passen. Dit besluit behoeft dan de goedkeuring van de
raad van toezicht.)

6.2. Taak bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de school. Bij de vervulling van deze taak richt het
bestuur zich naar het belang van de school en het belang van de samenleving. Het bestuur stelt de
missie van het onderwijs vast. Het formuleert - rekening houdend met de belangen van hen die bij de
school betrokken zijn en met de eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt - concrete
doelstellingen van de school. Het bestuur legt verantwoording af over de mate, waarin de
vastgestelde missie en doelstellingen worden gehaald.

6.2.1.
Het bestuur stelt een missie vast voor het onderwijs op de school die onder zijn bestuurlijke
verantwoordelijkheid valt. In aansluiting op die missie bepaalt het bestuur welke concrete
doelstellingen het binnen welke periode wil behalen.
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6.2.2.
Het bestuur toetst periodiek bij belanghebbenden (personeel, ouders en leerlingen) hoe zij het
functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en leefklimaat van de
instelling beoordelen. Het bestuur maakt de resultaten van dit onderzoek in het jaarverslag openbaar.

6.2.3.
Het bestuur geeft in het jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde doelstellingen zijn
gehaald en welke activiteiten zijn ontplooid en maatregelen zijn genomen om de beoogde missie te
bereiken. Daarbij wordt aangegeven op grond van welke criteria en indicatoren de toetsing plaatsvindt
(ontwikkeling van een model van zelfevaluatie).

(In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, stelt de raad van
toezicht - op voorstel van het college van bestuur - de missie en doelstellingen, die deel uitmaken
van het strategische beleid, vast. Het jaarverslag behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.)

6.3. Bestuurlijke inrichting

Het bestuur bepaalt - voor zover wet- en regelgeving dat toelaten - de verdeling van de bestuurlijke
rollen en verantwoordelijkheden binnen de eigen bestuurlijke organisatie.

6.3.1.
Het bestuur bepaalt - binnen het raam van zijn bevoegdheden - door vaststelling en wijziging van de
statuten of regeling de bestuurlijke inrichting van de organisatie.

6.3.2
Het bestuur spreekt zich nadrukkelijk uit over de wijze waarop het zelf sturing wil geven aan het
functioneren van de school dan wel die sturing wil overlaten aan het management van de school (keuze
voor een bestuursfilosofie). Die keuze wordt aan de geledingen binnen de school kenbaar gemaakt.

6.3.3.
Het bestuur stelt de structuur van het topmanagement vast.

6.3.4.
Op basis van de gekozen bestuursfilosofie bepaalt het bestuur in het directiestatuut/
managementstatuut welke concrete taken en bevoegdheden in zijn naam door het management van de
school worden uitgevoerd.

(In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, stelt het college van
bestuur het mandaat vast op basis waarvan bepaald wordt welke bestuurlijke taken en bevoegdheden
door het management van de school of scholen worden uitgeoefend. Over de vaststelling van de
managementstructuur dient de raad van toezicht te beslissen voor zover het om de top van die
structuur gaat.)

6.4. Kenmerken openbaar en algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs

Voor alle betrokkenen bij de school - bestuur, management en personeelsleden - geldt als
uitgangspunt voor ieder handelen dat men zicht richt naar de specifieke kenmerken van het
openbaar en algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs te weten:

• De algemene toegankelijkheid van de school voor alle kinderen, maar ook met betrekking tot
de aanstelling van personeel, benoeming van bestuursleden en verkiezing tot lid van de
medezeggenschapsraad;

• De actieve pluriformiteit van het karakter van het onderwijs;
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• Het scheppen van een veilige leer- en werkomgeving, waarin mensen met elkaar met respect
omgaan;

• Het hanteren en uitdragen van de democratische waarden van een open samenleving;
• Het afleggen van verantwoording naar de samenleving.

6.4.1.
Het bestuur draagt er zorg voor dat bij de vaststelling en toepassing van het beleid van toelating en
verwijdering van leerlingen het principe van de algemene toegankelijkheid recht wordt gedaan.

6.4.2.
Het bestuur draagt er zorg voor dat bij de vaststelling en toepassing van regelingen betreffende de
benoeming en het ontslag van personeel het principe van de algemene toegankelijkheid recht wordt
gedaan.

6.4.3.
Het bestuur draagt er zorg voor dat bij de vaststelling en toepassing van regelingen betreffende het
benoemen en verkiezen van personen in bestuurlijke en vertegenwoordigende functies het principe van
de algemene toegankelijkheid recht wordt gedaan.

6.4.4.
Het bestuur geeft in het jaarverslag aan op welke wijze het afgelopen jaar inhoud is gegeven aan  de
specifieke kenmerken van het openbaar en algemeen toegankelijk bijzonder onderwijs, het scheppen
van een veilige leer- en werkomgeving en het hanteren en uitdragen van de democratische waarden van
een open samenleving.

6.4.5.
Het bestuur van de openbare school geeft in het jaarverslag aan op welke wijze en waarover het in het
afgelopen jaar overleg heeft gevoerd met het gemeentebestuur in zijn rol als toezichthouder op het
openbaar onderwijs.

(In het geval het bestuur van een openbare school verzelfstandigd is, rapporteert het bevoegd gezag
jaarlijks aan het gemeentebestuur. Het is belangrijk om nader te bezien hoe - naast dit jaarverslag -
de relatie met het gemeentebestuur kan worden ingevuld. Gelet op de publieke functie van het
openbaar onderwijs dient het gemeentebestuur als toezichthouder - zonder op de stoel van het
bevoegd gezag te gaan zitten - op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen van het openbaar
onderwijs. Het instandhouden van de relatie tussen bevoegd gezag en gemeentebestuur behoeft
aandacht en zorg. In het kader van een discussie over een code kan besproken worden hoe die band
met de gemeente zinvol en vruchtbaar kan worden ingevuld (uitwisseling informatie, overleg tussen
bestuurders etc.)

6.5. Professioneel en onafhankelijk bestuur

Een lid van het bestuur handelt overeenkomstig de missie en doelstellingen van de school. Iedere
schijn van belangenverstrengeling tussen de school en bestuurder wordt voorkomen. Ieder lid van het
bestuur dient zich ten opzichte van medebestuurders en ieder deelbelang van de school
onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen. Ieder bestuurslid beschikt over de specifieke
deskundigheid die noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van het bestuur. Het bestuur is
zodanig samengesteld dat het bestuur zijn taak naar behoren kan uitoefenen. Het bestuur evalueert
periodiek zijn functioneren.

6.5.1.
Het bestuur stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van het bestuur en de
afzonderlijke bestuursleden worden beschreven. De profielschets wordt door het bestuur openbaar
gemaakt.
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6.5.2.
De werving en selectie van bestuursleden geschiedt via een open procedure.

6.5.3.
Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaren. Herbenoeming voor een
periode van vier jaren kan slechts éénmaal plaatsvinden.

6.5.4.
Een bestuurder kan geen deel uitmaken van een instelling die op enigerlei wijze toezicht uitoefent op
het bestuur.

6.5.5.
Een bestuurder mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve
van de school.  De leden van het bestuur waken in algemene zin tegen verstrengeling van hun
persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de school.

6.5.6.
De voorzitter van het bestuur houdt met ieder bestuurslid jaarlijks een functioneringsgesprek. Het
bestuur besluit - op voorstel van de voorzitter - welke consequenties aan deze gesprekken verbonden
moeten worden

6.5.7.
Het bestuur laat eens in de twee jaar de wijze waarop het in de eigen organisatie vorm en inhoud geeft
aan “goed onderwijsbestuur” toetsen door een derde. Het bestuur ontwikkelt daartoe een
toetsingskader, dat ijkpunten en indicatoren bevat, waardoor de resultaten van deze visitatie vergeleken
kunnen worden. Het bestuur besluit welke consequenties aan deze evaluatie verbonden moeten worden
Het bestuur maakt het resultaat van de visitatie, alsmede de naar aanleiding daarvan genomen
besluiten en maatregelen  openbaar.

6.5.8.
Alle leden van het bestuur volgen na hun benoeming een introductieprogramma waarin aandacht wordt
besteed aan alle relevante aspecten, die verband houden met het besturen van de school.

(In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, zijn de hierboven
genoemde uitwerkingsbepalingen van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht en de
individuele leden van die raad. Is er sprake van een bezoldigd college van bestuur dan dient het al
dan niet toepassen van de uitwerkingsbepaling inzake de beperkte zittingsduur bezien te worden in
het kader van het voor dat college door de raad van toezicht vastgestelde beloningsbeleid.)

6.6. Scheiding tussen besturen en intern toezicht

Het bestuur draagt er zorg voor dat het uitoefenen van bestuurlijke taken en bevoegdheden en het
uitoefenen van toezicht vanuit de eigen organisatie op dat bestuurlijk handelen gescheiden wordt.

(Een scheiding tussen “besturen” en ” intern toezicht houden” kan vorm worden gegeven door deze
functies aan daartoe afzonderlijk in te stellen bestuursorganen toe te delen. Bijvoorbeeld het college
van bestuur bestuurt, de raad van toezicht oefent op dat bestuur toezicht uit. De wenselijke
scheiding kan echter ook anders ingevuld worden. Het dagelijks bestuur bestuurt, het algemeen
bestuur oefent in sterke mate daar toezicht op uit of het bestuur mandateert een substantieel aantal
bestuurlijke taken en bevoegdheden aan het (bovenschools) management en ontwikkelt zich zelf in
de richting van een toezichthoudend bestuur. Per situatie dient bezien te worden - mede afhankelijk
van de juridische mogelijkheden - hoe men het beste aan de scheiding van” bestuur en toezicht”
vorm kan en wil geven.)
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6.6.1.
Het bestuur houdt in ieder geval aan zich zelf voor de vaststelling van het strategisch beleid, de
vaststelling van de begroting en rekening, de benoeming en het ontslag van (de top van) het
management en de keuze van de accountant.

6.6.2.
Het bestuur zorgt voor de invoering en toepassing van een systeem van (meerjaren) planning en
control.

6.6.3.
Het bestuur heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de school. Het
bestuur formuleert over welke informatie het wil beschikken om toezicht te kunnen uitoefenen over het
dagelijks bestuur van de school. Daarbij geeft het bestuur de aard van de informatie aan, de vorm
waarin de informatie wordt gepubliceerd en het tijdstip waarover het over deze informatie wil
beschikken.

6.6.4.
Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan het bestuur - zoals is afgesproken - zich
ontwikkelingen voordoen, die invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de school, het
voortbestaan van de school of de exploitatie van de school, wordt het bestuur hiervan onverwijld op de
hoogte gebracht.

6.6.5.
Het bestuur stelt een financiële audit-commissie in die gevraagd en ongevraagd het bestuur een oordeel
verstrekt over de financiële situatie van de school. Het oordeel van de commissie strekt zich uit over de
rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. Het bestuur stelt een reglement
op, waarin de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de audit-commissie worden
geregeld.

In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, zijn de onderstaande
uitwerkingsbepalingen van toepassing:

6.6.1.
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de
algemene gang van zaken in de school. Die toezichthoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot
de goedkeuring van het strategisch beleid, de goedkeuring van de begroting en rekening, de
benoeming en het ontslag van de leden van het bestuur, de rechtspositie en bezoldiging van de leden
van het bestuur en de wijziging van de statuten. De raad van toezicht wijst de accountant aan en
voert met de accountant overleg over de jaarrekening. Bij het uitoefenen van die taak richt de raad
van toezicht zich naar het belang van de school en het belang van de samenleving.

6.6.2.
De raad van toezicht functioneert als klankbord ten behoeve van het bestuur. De raad van toezicht
kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

6.6.3.
De raad van toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de school.
De raad formuleert over welke informatie het wil beschikken om toezicht te kunnen uitoefenen over
het dagelijks bestuur van de school. Daarbij geeft het bestuur de aard van de informatie aan, de
vorm waarin de informatie wordt gepubliceerd en het tijdstip waarover het over deze informatie wil
beschikken.

6.6.4.
Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de raad van toezicht - zoals is
afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen, die invloed hebben op het realiseren van de
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doelstellingen van de school, het voortbestaan van de school of de exploitatie van de school, stelt het
college van bestuur de raad hiervan onverwijld op de hoogte.

6.6.5.
De raad van toezicht stelt een financiële audit-commissie in die gevraagd en ongevraagd de raad een
oordeel verstrekt over de financiële situatie van de school. Het oordeel van de commissie strekt zich
uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. De raad van
toezicht stelt een reglement op, waarin de samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van de
audit-commissie worden geregeld. In de commissie dient in ieder geval de door de raad benoemde
accountant zitting te hebben.

6.6.6.
In het jaarverslag doet de raad van toezicht verslag van zijn samenstelling en verrichte
werkzaamheden.)

6.7. Vacatiegeld, onkostenvergoeding bestuursleden

Het beschikbaar stellen van een vacatiegeld en/of onkostenvergoeding aan leden van het bestuur
vindt plaats overeenkomstig een door het bestuur vastgestelde regeling, die openbaar wordt gemaakt.
Jaarlijks wordt verantwoord welke bedragen op grond van deze regeling zijn uitgegeven.

6.7.1.
Het bestuur stelt een regeling vast ten behoeve van de leden van het bestuur op basis waarvan een
vacatiegeld of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen van deze regeling worden
opgenomen in het jaarverslag.

6.7.2.
Indien het bestuur van de vastgestelde regeling afwijkt maakt het daarvan melding in het jaarverslag.
Daarbij wordt de afwijking gemotiveerd en aangegeven voor welke andere regeling gekozen is.

6.7.3.
De jaarrekening geeft expliciet aan welke bedragen op grond van de regeling zoals bedoeld in 6.7.1. in
het desbetreffende boekjaar zijn uitbetaald.

In het geval een college van bestuur en een raad van toezicht aanwezig zijn, zijn de onderstaande
uitwerkingsbepalingen van toepassing.

6.7.1.
De raad van toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis waarvan een
vacatiegeld en/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen van de regeling  worden
opgenomen in het jaarverslag.

6.7.2.
De jaarrekening geeft expliciet aan welke bedragen op grond van de regeling zoals bedoeld in 6.7.1.
in het desbetreffende boekjaar zijn uitbetaald.

6.7.3.
De bezoldiging van het college van bestuur vindt plaats overeenkomstig de beloningsleidraad van
VOS/ABB.

6.7.4.
Indien de raad van toezicht een andere beloningsregeling dan die van VOS/ABB vaststelt dan wel in
enig jaar van de beloningsleidraad van VOS/ABB afwijkt, maakt het daarvan melding in het
jaarverslag. Daarbij wordt de afwijking gemotiveerd en aangegeven voor welke andere regeling
gekozen is.
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6.7.5.
De jaarrekening geeft expliciet aan welke bedragen op grond van de regeling zoals bedoeld in 6.7.3.
en 6.7.4. in het desbetreffende boekjaar zijn uitbetaald.)


