
Scheiding van bestuur en intern toezicht 
 
 
 
 
Het scheiden van de functies van bestuur en intern toezicht is een belangrijk governance-
beginsel. In het wetsvoorstel governance, dat door onderwijsminister Maria van der Hoeven 
in het najaar van 2006 is opgesteld, wordt ieder schoolbestuur opgedragen die scheiding in de 
eigen organisatie zelf handen en voeten te geven.1 De wet zal volstaan met een zorgplicht, het 
bevoegd gezag bepaalt in welke vorm het daaraan gevolg geeft. Verschillende opties zijn 
denkbaar: 
 
• Het bevoegd gezag mandateert een substantieel aantal bestuurlijke taken en bevoegdheden 

aan het (bovenschools) management. Het bevoegd gezag ontwikkelt zich tot een 
toezichthoudend bestuur. 

 
• Het bevoegd gezag delegeert een substantieel aantal bestuurlijke taken en bevoegdheden 

aan het (bovenschools) management. Het bevoegd gezag ontwikkelt zich tot een 
toezichthoudend bestuur. Delegatie van bestuurlijke taken en bevoegdheden is in het 
openbaar onderwijs niet toegestaan. Het wetvoorstel governance (zie hierboven) zal dit 
delegatieverbod opheffen. 

 
• Het bestuur kan gesplitst worden in een algemeen en dagelijks bestuur. Een substantieel 

deel van de bestuurlijke taken wordt in de statuten van de rechtspersoon toebedeeld aan 
het dagelijks bestuur. Dat dagelijks bestuur kan één of meer bestuursleden omvatten, die 
al dan niet bezoldigd worden. Het algemeen bestuur blijft als bevoegd gezag 
eindverantwoordelijk voor het gehele bestuur, maar kan - nu het dagelijks bestuur het 
grootste deel van de bestuurlijke taken en bevoegdheden uitoefent - zich meer 
concentreren op een toezichthoudende rol.  

 
• De meest vergaande variant is de benadering om de functies van bestuur en intern toezicht 

bij aparte organen van de rechtspersoon te beleggen. Dat is het raad van toezichtmodel. 
Dat model gaat uit van twee organen te weten het college van bestuur en de raad van 
toezicht. Statutair is geregeld dat het college van bestuur het schoolbestuur of anders 
geformuleerd het bevoegd gezag is. Het (bezoldigde) college van bestuur bestuurt de 
school of scholen, de raad van toezicht oefent intern op dat bestuur toezicht uit. Beide 
organen hebben een eigen specifieke rol. Het college van bestuur is vanuit de rol van 
bevoegd gezag eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het bestuur van de scholen. De 
leden van de raad van toezicht zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze 
waarop zij het toezicht op dat bestuur uitoefenen. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 De regering, die op basis van de verkiezingsuitslag van 22 november 2006 gevormd wordt, zal te zijner tijd 
bepalen  of zij het wetsvoorstel - al dan niet aangepast - bij de Tweede Kamer zal indienen. Naar verwachting zal 
dit op z’n vroegst in het voorjaar van 2007 gebeuren. 



Raad van toezicht en het openbaar onderwijs 
 
Het openbaar onderwijs kent een zestal bestuursvormen.  
 

• Het integrale bestuur; 
• De bestuurscommissie; 
• Een openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 
• Een openbare rechtspersoon; 
• Een stichting openbaar onderwijs; 
• Een stichting samenwerkingsbestuur. 

 
Niet  bij al deze bestuursvormen kan een raad van toezichtmodel worden ingevoerd.  
In beginsel kan dat alleen bij de drie laatst genoemde bestuursvormen. Daarbij past wel de 
opmerking dat er sprake is van een complicerende factor. Immers de toezichthoudende taak 
en bevoegdheden van de gemeenteraad ten opzichte van de stichting openbaar onderwijs en 
de openbare rechtspersoon valt voor een belangrijk deel samen met het werkterrein van een 
raad van toezicht van de eigen bestuurlijke organisatie. Het bestuur van de school heeft dan in 
feite met twee toezichthouders te maken; de eigen raad van toezicht en de gemeenteraad. De 
samenloop van taken en bevoegdheden van beide komt met name tot uitdrukking bij het 
benoemen en ontslaan van bestuursleden, de goedkeuring van de begroting en rekening, het 
opheffen van de school en het wijzigen van de statuten.  
 
Het perspectief en de blik waarmee beide toezichthouders naar het reilen en zeilen van het 
bevoegd gezag kijken zal niet altijd hetzelfde zijn. De eigen raad van toezicht zal - naast de 
belangen van de maatschappelijke omgeving - met name ook het belang van de eigen 
organisatie en scholen in zijn toezicht moeten betrekken. De toezichthoudende rol van de 
gemeenteraad wordt met name uitgevoerd vanuit het perspectief dat het gemeentebestuur - 
ondanks de bestuurlijke verzelfstandiging van het openbaar onderwijs gemeenteraad - nog 
steeds de grondwettelijke zorgplicht heeft te zorgen voor voldoende openbaar onderwijs. De 
aanwezigheid van de twee toezichthouders dwingt er toe de rollen van het bevoegd gezag, de 
raad van toezicht en de gemeenteraad in de statuten van de rechtspersoon duidelijk af te 
bakenen. Het zou wrang zijn als vanwege het governance-beginsel om de functies van bestuur 
en het intern toezicht te scheiden een raad van toezichtmodel wordt ingevoerd, terwijl 
tegelijkertijd een onduidelijk rollenpatroon voor de verschillende bestuurlijke actoren wordt 
geschapen. Een belangrijk uitgangspunt van goed onderwijs bestuur is nu juist dat ieders rol 
duidelijk wordt afgebakend.   
 
 
Wetsvoorstel governance 
 
De door de minister van OCW ingestelde Commissie Zoontjens en Vermeulen heeft in mei 
2006 geadviseerd toepassing van het raad van toezichtmodel ook goed mogelijk te maken bij 
de stichting openbaar onderwijs en de openbare rechtspersoon. Daartoe dienen - aldus de 
commissie - de wettelijke regeling omtrent de stichting openbaar onderwijs en de openbare 
rechtspersoon op enkele punten te worden aangepast.     
 
Minister Maria van der Hoeven heeft dit advies overgenomen in het eerder genoemde 
wetsvoorstel governance. In dat wetsvoorstel is geregeld dat: 
 
• De gemeenteraad de leden van de raad van toezicht benoemt; 



• De raad van toezicht de leden van het college van bestuur benoemt; 
• De rekening en begroting niet door de gemeenteraad maar door de raad van toezicht 

worden goedgekeurd. 
 
 
Modellen 
 
VOS/ABB heeft - in samenwerking met Van Doorne BV te Amsterdam - statuten voor een 
stichting openbaar onderwijs opgesteld, waarin op een evenwichtige wijze een verdeling van 
taken en bevoegdheden tussen bevoegd gezag, raad van toezicht en gemeenteraad tot stand is 
gebracht. Daarbij is recht gedaan aan het uitgangspunt de raad van toezicht een zinvolle 
positie te geven en tegelijkertijd de wettelijke taak en bevoegdheden, die een gemeenteraad 
heeft, te respecteren. Een enkel voorbeeld ter illustratie. Het college van bestuur is het 
bevoegd gezag, het schoolbestuur. De leden van het college van bestuur dienen dus op grond 
van de wettelijke regeling van de stichting openbaar onderwijs door de gemeenteraad 
benoemd te worden. Ouders van de school hebben het recht een bindende voordracht te doen 
met betrekking tot ten minste een derde en ten hoogste de helft van het aantal leden van het 
college van bestuur. Het resterende deel van het college van bestuur kan dan door de 
gemeenteraad op bindende voordracht van de raad van toezicht worden benoemd. De raad van 
toezicht bepaalt ook de omvang van het college van bestuur. Het is een goed uitgangspunt om 
het orgaan dat bestuursleden benoemt ook het recht te geven bestuursleden te ontslaan. Die 
ontslagbevoegdheid is in de genoemde statuten dan ook aan de gemeenteraad toebedeeld. 
Maakt de gemeenteraad van die bevoegdheid gebruik dan dient vooraf de raad van toezicht 
om advies te worden gevraagd. De raad van toezicht heeft vervolgens het recht leden van het 
college van bestuur te schorsen. Op deze wijze is geprobeerd ten aanzien van het thema 
“benoeming en ontslag bestuursleden” aan beide toezichthouders recht te doen. Zo is dat ook 
uitgewerkt voor andere elementen als bijvoorbeeld de begroting, rekening en wijziging van de 
statuten. Het is denkbaar dat een dergelijke opzet toch als te complex wordt ervaren. Een 
dergelijk gevoelen moet dan worden meegenomen bij de afweging al dan niet een raad van 
toezicht in te stellen als intern toezichthouder op het bestuur.     
 
Ook voor de optie dat de scheiding van bestuur en intern toezicht wordt vorm gegeven door 
middel van het model algemeen en dagelijks bestuur zijn conceptstatuten opgesteld. 
 
Beide conceptstatuten treft u aan in de rubriek modellen van het dossier “goed bestuur” 
(governance).    
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