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Voorwoord 
 

 

Iedere leerling heeft recht op zo goed mogelijk onderwijs dat bij hem of haar past. 

Dat begint natuurlijk in de klas met de docent als professional in een professionele 

schoolomgeving. Het is voor de aansturing van een school belangrijk dat ook binnen 

bestuur en toezicht voldoende professionaliteit en ‘checks & balances’ aanwezig zijn. 

Daarom trad in 2010 de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking. Aanleiding 

voor deze wetswijziging was een gewenste professionalisering van bestuur en 

management in het (bekostigd) funderend onderwijs. De wet geeft vereisten voor 

goed bestuur en voorziet in een verdeling van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden tussen bestuurders en toezichthouders. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt echter dat vereisten voor goed bestuur in het onderwijs nog niet 

altijd voldoende worden toegepast. De Wet versterking bestuurskracht, die op 1 

september 2017 in werking treedt, beoogt een verdere ontwikkeling en versterking 

van intern toezicht en medezeggenschap. 

 

Bestuurders moeten in hun jaarverslagen verantwoording afleggen over onder meer 

de inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap. Daaruit moet blijken 

of zij voldoen aan vereisten voor goed bestuur. In dit onderzoek zijn we nagegaan of 

in jaarverslagen van instellingen in het funderend onderwijs, toelichtingen over 

vereisten voor goed bestuur aanwezig zijn. Bij alle onderzochte jaarverslagen troffen 

we in meer of mindere mate toelichtingen aan over vereisten voor goed bestuur. 

Daarmee is nog niet bekend in hoeverre deze vereisten in de praktijk daadwerkelijk 

worden toegepast. De resultaten laten in elk geval zien dat besturen meer aandacht 

kunnen geven aan vereisten voor goed bestuur, en dat toezichthouders meer 

aandacht kunnen geven aan toezicht op naleving van vereisten voor goed bestuur.  

 

In het onderzoek treffen we verschillen aan tussen soorten instellingen. Zo blijkt dat 

er bij instellingen met een one-tier bestuursvorm minder vaak toelichtingen over 

vereisten voor goed bestuur zijn opgenomen in de jaarverslagen. Ook heeft deze 

groep instellingen vaker te maken met zwak onderwijs en financiële problemen. Dat 

is voor ons aanleiding om meer aandacht te besteden aan instellingen met een one-

tier bestuursvorm.  

 

De resultaten laten zien dat wanneer er minder verantwoording wordt aangetroffen 

over vereisten voor goed bestuur, er meer kans bestaat op risico’s voor het 

onderwijs. Daarom gaan we in het toezicht ons inzicht vergroten over toepassing 

van vereisten voor goed bestuur en consequenties daarvan voor het onderwijs.  

 

 

Monique Vogelzang 

Inspecteur-generaal van het onderwijs 
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Samenvatting  
 

In dit verkennend onderzoek is een inventarisatie uitgevoerd van verantwoording 

over vereisten voor goed bestuur in jaarverslagen 2014 in het funderend onderwijs 

(primair, speciaal en voortgezet onderwijs). Vereisten voor goed bestuur bestaan 

onder meer uit vereisten voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en 

medezeggenschap. Het doel van dit onderzoek is om op basis van de 

verantwoording een indicatie te geven van de naleving van deze vereisten.  

 

De inspectie vindt het belangrijk om naleving van vereisten voor goed bestuur te 

bevorderen. Daarom is met deze verkenning ook in beeld gebracht welk soort 

instellingen zich veel of juist weinig verantwoorden over deze vereisten en waar 

aandacht vanuit de inspectie nodig is.  

 

De vraagstelling van het onderzoek luidt: In hoeverre wordt in jaarverslagen van 

instellingen in het funderend onderwijs verantwoord dat wettelijke vereisten worden 

nageleefd voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap? 

 

Dit is onderzocht op basis van een representatieve steekproef van jaarverslagen 

2014 in het funderend onderwijs.  

 

Het onderzoek is beperkt tot een analyse van verantwoording over de volgende 

wettelijke vereisten voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en 

medezeggenschap: 

 

- Scheiding bestuur en toezicht; 

- Toepassing code voor goed bestuur; 

- Vastlegging bevoegdheden in managementstatuut; 

- Klokkenluidersregeling aanwezig; 

- Verantwoording intern toezicht in het bestuursverslag; 

- Goedkeuring intern toezicht van begroting, jaarverslag en meerjarenplan; 

- Intern toezicht waarborgt onafhankelijkheid;  

- Inrichting en facilitering van medezeggenschap; 

- Medezeggenschap kan lid intern toezicht voordragen.  

 

Bijna alle bovenstaande vereisten zijn ook in sectorale codes als principes van goed 

bestuur vermeld (zie bijlage).  

 

Aanvullend is een analyse gevormd over verantwoording over principes uit codes 

goed bestuur voor intern toezicht. Dit zijn de volgende principes: het intern toezicht 

hanteert een toezichtkader, werkt aan eigen professionalisering, evalueert jaarlijks 

de eigen kwaliteit en beschikt over voldoende deskundigheid.  

 

Resultaten verkennend onderzoek 

 

Verschillen tussen instellingen 

Bij instellingen met een one-tier bestuursvorm (een functionele scheiding van 

bestuur en intern toezicht, in plaats van een organieke scheiding) is zichtbaar dat zij 

zich minder vaak verantwoorden over vereisten voor goed bestuur. Ook instellingen 

die onder aangepast financieel toezicht staan, blijken zich minder vaak te 

verantwoorden over vereisten voor goed bestuur.  

 

Verder blijkt uit beschikbare gegevens dat instellingen met een one-tier 

bestuursvorm en instellingen die onder aangepast financieel toezicht staan, relatief 

vaker één of meer zwakke scholen of afdelingen hebben.  
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Deze resultaten geven een indicatie dat naarmate instellingen zich minder 

verantwoorden over vereisten voor goed bestuur, er meer risico’s kunnen optreden 

voor de kwaliteit en de financiële continuïteit van het onderwijs.  

 

Beeld van verantwoording in het funderend onderwijs 

Bij alle onderzochte jaarverslagen van instellingen uit de steekproef zijn er 

toelichtingen aangetroffen over een ingerichte scheiding van bestuur en toezicht.  

Over een aantal wettelijke vereisten zoals toepassing van een code goed bestuur 

(93 procent), verslag van het intern toezicht (83 procent), goedkeuring van 

beleidsdocumenten door het intern toezicht (75 procent), en inrichting (96 procent) 

en facilitering (88 procent) van medezeggenschap, zijn in de meeste jaarverslagen 

toelichtingen aangetroffen.  

 

Over onafhankelijkheid van het intern toezicht (62 procent) en over een vereist 

managementstatuut (57 procent) zijn minder vaak toelichtingen aangetroffen in de 

verantwoording. Ook over aanwezigheid van een intern toezichtkader, en over 

zelfevaluatie, professionalisering en beschikbare deskundigheid van het intern 

toezicht, zijn minder vaak toelichtingen aangetroffen (ongeveer bij 35 procent). 

Over een klokkenluidersregeling (13 procent) is het minst vaak een toelichting 

aangetroffen in de verantwoording.  

 

Op basis van dit onderzoek ziet de inspectie aanleiding om meer aandacht te 

besteden aan vereisten voor goed bestuur bij onderwijsinstellingen. Ook wil de 

inspectie zich een beeld vormen van mogelijke consequenties als bepaalde vereisten 

voor goed bestuur niet worden toegepast. Daarmee kan de inspectie het 

bestuursgericht toezicht verder ontwikkelen en naleving bevorderen van vereisten 

voor goed bestuur.  
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1 Inleiding 
 

 

1.1 Achtergrond  

 

In 2010 is de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ in werking getreden. Aanleiding 

voor deze wetswijziging was een gewenste professionalisering van bestuur en 

management in het funderend onderwijs, waarvoor een heldere verdeling nodig is 

van taken en bevoegdheden tussen bestuurders en toezichthouders (Tweede Kamer, 

2009). Met deze wet zijn wettelijke vereisten voor goed bestuur ingevoerd, 

waaronder een scheiding van bestuur en intern toezicht.  

 

De minister heeft in 2013 aandacht gevraagd voor verdere versterking van de 

bestuurskracht in het onderwijs, en ook voor versterking van onafhankelijk intern 

toezicht en medezeggenschap (OCW, 2013). Ook de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid (WRR) vroeg aandacht voor versterking van governance, en 

ruimte voor tegenkracht en dialoog (WRR, 2014).  

Uit verschillende rapporten blijkt echter dat vereisten voor goed bestuur in het 

onderwijs nog niet altijd worden toegepast (Honingh & Genugten, 2014; Inspectie 

van het Onderwijs, 2015; Oomens & Scholten, 2016). De Wet versterking 

bestuurskracht, die per 2017 in werking treedt, heeft als doel een verdere 

ontwikkeling en versterking van intern toezicht en medezeggenschap. 

 

De inspectie wil de naleving bevorderen van vereisten voor goed bestuur, waaronder 

vereisten voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap. In dit 

onderzoek is daarom een inventarisatie uitgevoerd van verantwoording over deze 

vereisten in jaarverslagen 2014 in het funderend onderwijs (primair, speciaal en 

voortgezet onderwijs) om een indicatie te geven van de naleving daarvan. Ook wil 

de inspectie hiermee in beeld brengen welk soort instellingen deze vereisten veel of 

juist weinig verantwoorden en waar aandacht vanuit de inspectie nodig is.  

 

Scheiding bestuur en toezicht 

Met de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ is een scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht als bekostigingsvoorwaarde geïntroduceerd voor alle bekostigde 

onderwijsinstellingen１ in het funderend onderwijs. De vereiste scheiding is 

vastgelegd in de sectorwetten WPO, WEC en WVO (zie bijlage). In de memorie van 

toelichting２ bij deze wet is vermeld dat een onderwijsinstelling vrij is om te kiezen 

hoe zij deze scheiding tussen het bestuur en intern toezicht vorm geeft. Deze kan 

organiek of functioneel zijn ingericht. Een organieke scheiding houdt in dat het 

bestuur en het intern toezicht als aparte organen worden georganiseerd (two-tier 

bestuursvorm). Een functionele scheiding houdt in dat er één orgaan is waarin 

personen zitten met een bestuursfunctie en personen met een toezichtfunctie, of 

waarbij bestuurlijke taken zijn gemandateerd (one-tier bestuursvorm). 

 

Codes goed bestuur 

Een ander wettelijk vereiste is dat elke instelling in het jaarverslag vermeldt welke 

code voor goed bestuur zij hanteert. Daarbij moet verantwoording worden afgelegd 

over eventuele afwijkingen van die code voor goed bestuur. Van 

onderwijsinstellingen wordt verwacht dat hun handelen in overeenstemming is met 

principes van goed bestuur en intern toezicht, en met overige afspraken, uit de code 

waarvan zij aangeven dat ze die hanteren. Dergelijke codes zijn bedoeld als een 

vorm van zelfregulering om de kwaliteit van het bestuur en intern toezicht te borgen 

                                                
１ Vergelijkbare begrippen voor onderwijsinstellingen zijn onderwijsbesturen of schoolbesturen. Hiermee wordt de 

gehele rechtspersoon bedoeld, inclusief het bestuur en het intern toezicht. 

２ Zoals toegelicht in de memorie van toelichting bij de wet Goed onderwijs, goed bestuur. 



 

 Pagina 7 van 22 

 

(Tweede Kamer, 2009). Brancheorganisaties kunnen besluiten om het lidmaatschap 

op te zeggen van besturen die de code niet naleven; nog niet alle 

brancheorganisaties hebben dit als regel voor hun leden ingevoerd. Voor andere 

personen of organen, zoals medezeggenschap, is het op die manier duidelijker welke 

principes van goed bestuur zij kunnen verwachten bij een instelling.  

 

Geanalyseerde vereisten voor goed bestuur 

Voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap zijn wettelijke 

eisen vastgelegd in sectorwetten (WPO, WEC, WVO) en in de Wet medezeggenschap 

scholen (WMS). Dit onderzoek beperkt zich tot een analyse van verantwoording over 

de volgende vereisten voor goed bestuur, die een beeld kunnen geven van de 

inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap: 

 

- Scheiding bestuur en toezicht; 

- Toepassing code voor goed bestuur; 

- Vastlegging bevoegdheden in managementstatuut; 

- Klokkenluidersregeling aanwezig; 

- Verantwoording intern toezicht in het bestuursverslag; 

- Goedkeuring intern toezicht van begroting, jaarverslag en meerjarenplan; 
- Intern toezicht waarborgt onafhankelijkheid;  

- Inrichting en facilitering van medezeggenschap; 

- Medezeggenschap kan lid intern toezicht voordragen.  

 

Geanalyseerde principes uit codes goed bestuur voor intern toezicht 

Aanvullend is in de analyse van de verantwoording in de jaarverslagen gebruik 

gemaakt van principes uit codes voor goed bestuur die zijn gericht op het intern 

toezicht. De volgende principes zijn in het onderzoek betrokken: het intern toezicht 

hanteert een toezichtkader, werkt aan eigen professionalisering, evalueert jaarlijks 

de eigen kwaliteit en beschikt over voldoende deskundigheid.  

 

Kaders voor verantwoording in jaarverslagen 

Op basis van de kaders voor verantwoording in jaarverslagen wordt verondersteld 

dat uit jaarverslagen blijkt of de inrichting en het functioneren van bestuur, intern 

toezicht en medezeggenschap voldoen aan de hierboven genoemde wettelijke eisen 

en principes uit codes voor goed bestuur.  

 

Voor verantwoording in jaarverslagen zijn kaders vastgelegd in onder meer de WPO, 

WVO, de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs (RJO) en de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving (RJ). In jaarverslagen dienen besturen niet alleen verantwoording 

af te leggen over resultaten van het gevoerde beleid, ook moeten zij zich hierin  

verantwoorden over de juridische en organisatorische structuur, ontwikkelingen als 

gevolg van kwaliteitszorg en governance-ontwikkelingen. Daarnaast moet een 

jaarverslag toelichtingen bevatten over de verantwoording aan belanghebbenden, de 

zogenoemde horizontale verantwoording. Ook is een verslag verplicht waarin de 

intern toezichthouder verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn taken en 

van de resultaten die dat handelen heeft opgeleverd.  

 

In de bijlage staat een overzicht van de vindplaatsen in wetgeving en codes goed 

bestuur voor de hierboven genoemde vereisten en principes van goed bestuur. 

Daarnaast bevat de bijlage een overzicht van de vindplaatsen van de hierboven 

genoemde voorschriften voor verantwoording.  
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1.2 Vraagstelling  

 

De vraagstelling van dit onderzoek luidt: 

 

In hoeverre wordt in jaarverslagen van instellingen in het funderend onderwijs 

verantwoord dat wettelijke vereisten worden nageleefd voor de inrichting van 

bestuur, intern toezicht en medezeggenschap? 

 

Met dit onderzoek wordt op basis van een representatieve steekproef van 

jaarverslagen 2014 in het funderend onderwijs een beeld gevormd van 

verantwoording over vereisten voor goed bestuur. Het onderzoek is beperkt tot een 

aantal vereisten voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en de 

medezeggenschap waarvan wordt verwacht dat daarover in de verantwoording in 

jaarverslagen een duidelijk beeld naar voren komt (zie paragraaf 1.1).  

 

Dit onderzoek is aangevuld met een analyse van verschillen in de verantwoording 

over vereisten voor goed bestuur in jaarverslagen van verschillende soorten 

instellingen binnen de steekproef. Ook is een vergelijkende analyse gevormd van 

instellingen die onder aangepast financieel toezicht van de inspectie staan, om 

daarmee te onderzoeken of er een verband zichtbaar is tussen verantwoording over 

deze wettelijke vereisten en financiële risico’s. 

 

1.3 Afbakening 

 

Het onderzoek is beperkt tot een onderzoek van de verantwoording in jaarverslagen 

2014 in het funderend onderwijs. De resultaten in dit rapport zijn daarmee alleen 

gebaseerd op de verantwoording. Er is geen onderzoek uitgevoerd bij instellingen 

ter plaatse; daarmee is in dit onderzoek niet geverifieerd of vereisten en principes 

voor goed bestuur in de praktijk worden toegepast. Verder zijn 

samenwerkingsverbanden en passend onderwijs in dit onderzoek buiten 

beschouwing gelaten.  

 

1.4 Methode  

 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode april tot en met september 2016, door 

middel van een representatieve steekproef van de jaarverslagen 2014 van 

instellingen in het funderend onderwijs. Van deze besturen zijn de jaarverslagen 

2014 inhoudelijk beoordeeld op aanwezigheid van toelichtingen over wettelijke 

vereisten voor inrichting van het bestuur, intern toezicht en medezeggenschap. De 

jaarverslagen 2014 zijn in juli 2015 ingediend bij DUO en bevatten de 

verantwoording over het verslagjaar 2014.  

 

Aanvullend is gebruikgemaakt van openbare bronnen, zoals websites en de registers 

van de Kamer van Koophandel. Daarmee heeft de inspectie informatie over de 

gehanteerde bestuursvorm duidelijk gekregen indien dat niet voldoende bleek uit 

het jaarverslag.  

 

De oorspronkelijke steekproef omvatte 160 instellingen waarvan 80 po-, 30 so- en 

50 vo-instellingen. Sommige van deze instellingen zijn multisectoraal. Uiteindelijk 

zijn gegevens van 157 instellingen uit de steekproef betrokken omdat 3 besturen 

inmiddels bleken opgeheven of gefuseerd. Bij deze steekproef is gekozen voor een 

betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Met deze steekproef is circa 11 procent 

van alle onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs betrokken in het 

onderzoek. De opzet van de steekproef is een representatief beeld te geven van 

verantwoording over wettelijke vereisten in het funderend onderwijs en van 
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mogelijke verschillen tussen soorten instellingen. De steekproef biedt geen 

representativiteit voor een uitsplitsing van verdere subgroepen, zoals een beeld over 

een wettelijk vereiste door een bepaald soort instellingen in een bepaalde regio.  

 

Om te onderzoeken of er een verband zichtbaar is tussen verantwoording over 

wettelijke vereisten voor goed bestuur en een zwakke financiële positie, zijn 

aanvullend de jaarverslagen onderzocht van instellingen in het funderend onderwijs, 

die begin 2016 onder aangepast financieel toezicht van de inspectie stonden. Dit zijn 

40 instellingen (26 po-, 4 so-, en 10 vo-instellingen) waarvan 4 al deel uitmaakten 

van de steekproef. Deze 40 instellingen zijn ongeveer 3 procent van het totaal 

aantal besturen in het funderend onderwijs (peilmoment 1 januari 2016).  

 

1.5 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 beschrijven we een beeld van de inrichting van bestuur, intern 

toezicht en medezeggenschap. Paragrafen 2.1 tot en met 2.3 geven een beeld van 

naleving van wettelijke vereisten voor goed bestuur, intern toezicht en 

medezeggenschap. We gaan daarbij in op verschillen tussen soorten instellingen die 

in de analyse zijn aangetroffen. Paragraaf 2.4 geeft een beeld van toepassing van 

principes voor het intern toezicht uit codes voor goed bestuur. Paragraaf 2.5 geeft 

een vergelijkende analyse van instellingen onder aangepast financieel toezicht.  

Tot slot volgen in hoofdstuk 3 conclusies en aanbevelingen. 

 



 

 Pagina 10 van 22 

 

2 Bestuur, intern toezicht en medezeggenschap 
 

 

2.1 Scheiding bestuur en intern toezicht: bestuursvorm   

 

De wijze van scheiding van bestuur en intern toezicht wordt zichtbaar in 

toelichtingen in jaarverslagen over de gehanteerde bestuursvorm en over de 

inrichting van bestuur en intern toezicht. In dit onderzoek is een onderscheid 

gemaakt tussen bestuursvormen met een organieke en een functionele scheiding 

van bestuur en intern toezicht. Instellingen met afzonderlijke organen voor bestuur 

en toezicht worden in dit onderzoek een two-tier bestuursvorm genoemd.  

Instellingen met een functionele scheiding van bestuur en toezicht, dat formeel een 

organieke eenheid vormt, worden in dit onderzoek een one-tier bestuursvorm 

genoemd. Bestuursvormen met een scheiding via mandatering, beschouwen we in 

dit onderzoek als een functionele scheiding en als one-tier bestuursvorm. Besluiten 

van een gemandateerd directeur (dit wordt een bestuur-directiemodel genoemd) 

kunnen door het bestuur worden teruggedraaid, waardoor in de praktijk mogelijk 

geen sprake is van echte scheiding van bestuur en toezicht (Oosterling & Vink, 

2011; PO-raad, 2012). Het is niet bekend hoe vaak dit in de praktijk gebeurt.  

 

In alle onderzochte jaarverslagen zijn toelichtingen aangetroffen over een 

organisatorische of een functioneel aangebrachte scheiding tussen bestuur en intern 

toezicht. Dit beeld geeft een indicatie dat alle onderzochte instellingen voldoen aan 

een vereiste scheiding van bestuur en toezicht. In dit onderzoek is niet geverifieerd 

of en hoe deze scheiding in de praktijk bij instellingen vorm heeft gekregen en of in 

de praktijk onafhankelijk intern toezicht plaatsvindt.   

 

In de onderzochte jaarverslagen blijkt dat 69 procent van de instellingen een two-

tier bestuursvorm, dus een organieke scheiding van bestuur en intern toezicht, 

hanteren. Daarbij zijn er verschillen aangetroffen per sector. In de onderstaande 

grafiek staan percentages per sector. 

 

Grafiek 1: Percentage met one-tier bestuursvorm (functionele scheiding) en two-tier 

bestuursvorm (organieke scheiding) (N=157) 

 

 
 

Bij de vo- en so-instellingen is van een organieke scheiding sprake bij respectievelijk 

81 en 83 procent van de besturen. In het po heeft 58 procent van de instellingen 

een organieke scheiding aangebracht tussen bestuur en intern toezicht.  

 

Dit verschil tussen sector po en vo komt ongeveer overeen met beschikbare 

monitorstudies in deze sectoren. Deze bevatten een analyse van instellingen met 

een raad van toezicht-model. Het raad van toezicht-model is een vorm van 
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organieke scheiding van bestuur en toezicht. In de monitorstudie goed 

onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs, is aangegeven dat ongeveer 80 

procent van de vo-instellingen een raad van toezicht-model hanteert (Honingh & van 

Genugten, 2014). Over de sector so zijn geen monitorstudies bekend. Het 

percentage voor po wijkt in onze steekproef iets af van het beeld uit de monitor 

goed bestuur primair onderwijs. Daarin is aangegeven dat 45 procent een raad van 

toezicht-model hanteert (Oomens & Scholten, 2016). Dit verschil is verklaarbaar 

doordat er meer vormen zijn om een organieke scheiding van bestuur en intern 

toezicht in te richten.  

 

Vormen functionele scheiding (one-tier bestuursvorm) 

Bij 31 procent van de onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs is sprake van 

een functionele scheiding van bestuur en intern toezicht, de one-tier bestuursvorm. 

In het onderzoek blijkt dat de one-tier bestuursvorm in verschillende vormen 

voorkomt. Een veel voorkomende vorm is een bestuur waarin toezichthoudende en 

uitvoerende bestuurders zijn ondergebracht. Een andere vorm is een bestuur dat 

zich presenteert als intern toezichthouder, waarvan één van de leden directeur-

bestuurder is. Dit wordt een raad van beheer-model genoemd. Nog een andere 

vorm van functionele scheiding is een bestuur met een gemandateerd directeur die 

zelf geen deel uitmaakt van dat bestuur. Dit wordt een bestuur-directiemodel 

genoemd.  

 

Vormen organieke scheiding (two-tier bestuursvorm) 

Een organieke scheiding, de two-tier bestuursvorm, is bij 69 procent van de 

onderzochte onderwijsinstellingen aanwezig. Ook de two-tier bestuursvorm komt 

voor in verschillende vormen. De meest voorkomende vorm is een bestuur met een 

raad van toezicht, maar er zijn ook andere manieren om een two-tier bestuursvorm 

in te richten. Zoals een intern toezichthoudend verantwoordingsorgaan waarin leden 

zitten die geen deel uitmaken van het bestuur, of een losstaande commissie van 

toezicht die zich duidelijk als intern toezichthouder presenteert in het jaarverslag. 

Ook mogelijk is een gemeenteraad als toezichthouder bij niet-verzelfstandigd 

openbaar onderwijs, waarvan een college van B&W het bestuur vormt.  

 

Bij enkele instellingen komt het voor dat een raad van toezicht de toezichthouder is 

van meerdere onderwijsinstellingen. Soms kiezen instellingen hiervoor omdat ze zich 

bevinden in dezelfde regio of dezelfde denominatie hebben.  
 

Onderscheid naar omvang en kwaliteit 

In de analyse is gebleken dat instellingen met een one-tier bestuursvorm vaak 

kleiner zijn, gebaseerd op de omvang van totale baten. Instellingen met een one-

tier bestuursvorm hebben gemiddelde totale baten van circa  5 miljoen euro. De 

geselecteerde instellingen met een two-tier bestuursvorm hebben gemiddelde totale 

baten van circa 20 miljoen euro. Verschillen tussen bestuursvormen in de regio’s 

noord, midden en zuid zijn niet aangetroffen.  

 

Onder de instellingen met een one-tier bestuursvorm zijn relatief meer besturen met 

maar één school (eenpitters). Van alle eenpitters in de steekproef (32 van de 157 

instellingen) heeft 63 procent een functionele scheiding aangebracht. Het kan voor 

deze instellingen misschien vanwege de kleinschaligheid lastiger zijn om een 

organieke scheiding aan te brengen tussen bestuur en intern toezicht.  

 

Van alle geselecteerde instellingen was bij 18 procent sprake van één of meer 

zwakke scholen of afdelingen (gebaseerd op arrangementen in 2015). Onder deze 

groep instellingen is relatief vaker sprake van een one-tier bestuursvorm (66 

procent) dan een two-tier bestuursvorm (34 procent).  
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2.2 Vermelding code goed bestuur  

 

In 93 procent van de onderzochte jaarverslagen van instellingen in het funderend 

onderwijs staat vermeld dat zij een code voor goed bestuur onderschrijven of 

hanteren. Instellingen met een one-tier bestuursvorm (90 procent) en met een two-

tier bestuursvorm (94 procent) vermelden ongeveer even vaak in het jaarverslag 

dat zij een code voor goed bestuur toepassen.  

 

Bijna alle onderzochte instellingen voldoen daarmee aan de wettelijke bepaling om 

te verantwoorden of zij een code voor goed bestuur hanteren. In dit onderzoek is 

niet onderzocht of deze code ook in de praktijk wordt toegepast. Ook is het niet 

bekend of de 7 procent van de besturen die niet vermelden of zij een code voor 

goed bestuur toepassen, in de praktijk daadwerkelijk geen code voor goed bestuur 

toepassen.  

 

In enkele gevallen werd in het jaarverslag aangegeven dat er is afgeweken van een 

sectorale code. Voorbeelden hiervan zijn de keuze om intern toezichthouders 

onbeperkt te kunnen laten aanblijven of de keuze voor een andere code voor goed 

bestuur dan de sectorale code.  

 

2.3 Vermelding aanwezigheid managementstatuut   

 

In 57 procent van de jaarverslagen is vermeld dat een managementstatuut 

aanwezig is３. Bij instellingen met een one-tier bestuursvorm (52 procent) is dit 

ongeveer even vaak het geval als bij instellingen met een two-tier bestuursvorm (59 

procent). Dit geeft een beeld dat er nog een redelijk grote groep instellingen is die 

geen verantwoording geeft over aanwezigheid van een managementstatuut (43 

procent). In dit onderzoek is niet onderzocht of er in de praktijk daadwerkelijk een 

managementstatuut aanwezig is. 

 

Dit percentage geeft een belangrijke indicatie dat er meer aandacht gegeven kan 

worden aan dit vereiste. Vastlegging van taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden in een managementstatuut, geeft duidelijkheid over de 

toedeling daarvan binnen de instelling (zoals het intern toezicht, bestuur, 

directeuren). Dat kan het eenvoudiger maken om elkaar aan te spreken indien 

daarvoor aanleiding is (Commissie behoorlijk bestuur, 2013).  

 

2.4 Vermelding klokkenluidersregeling  

 

In 13 procent van de jaarverslagen zijn toelichtingen over een 

klokkenluidersregeling aangetroffen. Dat is een laag resultaat te noemen voor dit 

vereiste. Een klokkenluidersregeling is van belang om vertrouwelijk vermoedens van 

misstanden te kunnen melden, en kan daarmee bijdragen aan ruimte voor 

tegenkracht.  

 

In de analyse blijken grote verschillen tussen de bestuursvormen. De instellingen die 

vermelden dat ze een klokkenluidersregeling hebben ingericht, zijn vrijwel allemaal 

instellingen met een two-tier bestuursvorm. Het is mogelijk dat instellingen in de 

praktijk een klokkenluidersregeling hebben ingericht zonder dit te vermelden in het 

jaarverslag of op de website. Daarnaast is het denkbaar dat een integriteitscode als 

vergelijkbare interne regeling kan worden beschouwd, hierover werden in 6 procent 

van de jaarverslagen toelichtingen aangetroffen. 

                                                

３ Een managementstatuut kan ook een bestuursreglement worden genoemd. 
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2.5 Verantwoording door het intern toezicht  

 

Algemene taken intern toezicht 

In de onderwijswetgeving is bepaald dat het intern toezichthoudend orgaan toezicht 

houdt op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door 

het bestuur en daarbij het bestuur met raad terzijde staat. Jaarlijks legt het intern 

toezicht over zijn taken verantwoording af in een verslag in het jaarverslag４. 

 

De taken van het intern toezicht bestaan onder meer uit het toezien op de naleving 

van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode door het 

bestuur. Het intern toezicht ziet toe op rechtmatige en doelmatige besteding van 

middelen en keurt begroting, bestuursverslag en het meerjarenplan goed. Hiervan 

wordt een beschrijving verwacht in het verslag van het intern toezicht in het 

jaarverslag. 

 

Aanwezigheid verslag intern toezicht 

In circa 85 procent van de onderzochte jaarverslagen is een verslag opgenomen van 

de intern toezichthouder, daarbij is vooral naar de aanwezigheid gekeken en niet 

zozeer naar de inhoud van het verslag.５  

 

In dit onderzoek is een analyse gemaakt over de aanwezigheid van verslagen van 

het intern toezicht bij instellingen met een one-tier en een two-tier bestuursvorm. 

De verschillen per bestuursvorm en sector staan in onderstaande grafiek vermeld. 

 

Grafiek 2: Percentage met een verslag van het intern toezicht, met onderscheid naar one-tier 

bestuursvorm (functionele scheiding) en two-tier bestuursvorm (organieke scheiding) 

 

 
 

In jaarverslagen van besturen met een one-tier bestuursvorm is in 73 procent van 

de gevallen een verslag van het toezichthoudend orgaan aanwezig, ten opzichte van 

een totaal van 83 procent. Dit geeft een indicatie dat instellingen met een one-tier 

bestuursvorm meer aandacht kunnen besteden aan verantwoording door het intern 

toezicht.  

 

2.6 Goedkeuring beleidsdocumenten door intern toezicht  

 

In 75 procent van de jaarverslagen is vermeld dat de intern toezichthouder zowel de 

begroting, het jaarverslag als een meerjarenplan heeft goedgekeurd. In de 

verantwoording is een verschil zichtbaar tussen instellingen met een one-tier (81 

procent) en two-tier bestuursvorm (62 procent). Daarbij moet worden opgemerkt 

                                                
４ Zie de artikelen in de sectorwetgeving: WPO: 17a, 17b, 17c, WEC: 28 g, 28h, 28i, WVO: 24d, 24e, 24e1. 

５ Voor een beeld over de informatiewaarde van deze verslagen, zie het themaonderzoek ‘Naar een versterking van 

het toekomstperspectief in jaarverslagen’.  
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dat in het onderzoek niet is geverifieerd of deze documenten daadwerkelijk zijn 

goedgekeurd. 

 

Een goedkeuring van een begroting wordt het meest vermeld in jaarverslagen, 

namelijk bij 89 procent. Hiervan hanteert 76 procent van de instellingen een two-

tier bestuursvorm en 95 procent van de instellingen een one-tier bestuursvorm. 

 

Een goedkeuring van een meerjarenplan is minder vaak aangetroffen in 

jaarverslagen. In 76 procent van de jaarverslagen is vermeld dat het intern toezicht 

zijn goedkeuring heeft gegeven aan een meerjarenplan. Dit wordt minder vaak 

vermeld door instellingen met een one-tier bestuursvorm (64 procent) dan door 

instellingen met een two-tier bestuursvorm (81 procent).  

 

2.7 Verantwoording over onafhankelijkheid, toezichtkader en professionaliteit  

 

Onafhankelijkheid intern toezicht 

Een wettelijk vereiste is onafhankelijkheid van het intern toezicht. Dat is in dit 

onderzoek geanalyseerd op basis van een vermelding in jaarverslagen dat het intern 

toezicht op eigen initiatief en onafhankelijk van het bestuur informatie vergaart. 

Dergelijke toelichtingen zijn in 62 procent van de geselecteerde jaarverslagen 

aangetroffen, vaker bij instellingen met een two-tier bestuursvorm (79 procent) dan 

bij instellingen met een one-tier bestuursvorm (21 procent). Het is niet bekend of er 

bij instellingen die deze toelichting niet vermelden, in de praktijk minder vaak 

sprake is van onafhankelijk intern toezicht.  

 

In dit onderzoek is aanvullend gekeken naar verantwoording over onderstaande 

principes uit codes voor goed bestuur voor het intern toezicht. De vindplaats van 

deze principes in codes goed bestuur, staat vermeld in de bijlage.  

 

Vermelding intern toezichtkader  

In codes voor goed bestuur is aangeven dat het intern toezichtsorgaan een 

toezichtkader opstelt waarin staat op welke criteria het intern toezicht zich richt.  

Uit de analyse blijkt dat ongeveer 33 procent van de instellingen in het jaarverslag 

melding maakt van de aanwezigheid van een intern toezichtkader. Dit wordt vaker 

vermeld door instellingen met een two-tier bestuursvorm (40 procent) dan door 

instellingen met een one-tier bestuursvorm (20 procent).  

 

Zelfevaluatie, professionalisering en beschikbare deskundigheid  

Ongeveer 35 procent van de besturen maakt melding van een zelfevaluatie door het 

intern toezicht. Uit de toelichtingen in jaarverslagen blijkt dat ongeveer de helft van 

de intern toezichthouders werkt aan de eigen professionalisering. Daarbij is een 

verschil zichtbaar in verantwoording bij one-tier en two-tier bestuursvormen.  

Instellingen met een two-tier bestuursvorm geven vaker toelichtingen over 

professionalisering (54 procent) in vergelijking met instellingen met een one-tier 

bestuursvorm (33 procent).  

 

Aanvullend is in dit onderzoek beperkt een beeld gevormd over beschikbaarheid van 

deskundigheid onder leden van het intern toezicht. Dit is geanalyseerd door te 

kijken naar toelichtingen over verdeling van portefeuilles. In ongeveer de helft van 

de jaarverslagen is vermeld dat portefeuilles zoals financiën, personeel, onderwijs 

en huisvesting zijn verdeeld binnen het intern toezicht. In het onderzoek is niet 

geverifieerd of het intern toezicht in de praktijk al dan niet beschikt over benodigde 

deskundigheid. 
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2.8 Inrichting en facilitering medezeggenschap 

 

In 96 procent van de jaarverslagen is vermeld dat er medezeggenschap is ingericht.  

Bij de overige 4 procent van de instellingen trof de inspectie in het jaarverslag geen 

toelichtingen aan over aanwezigheid van medezeggenschap. Dit hoeft niet te 

betekenen dat medezeggenschap bij die instellingen niet aanwezig is. Het geeft wel 

een indicatie dat verantwoording over medezeggenschap bij deze instellingen 

aandacht nodig heeft. Op basis van kaders voor verantwoording in jaarverslagen is 

vereist dat ook toelichtingen worden opgenomen over horizontale verantwoording, 

waar medezeggenschap een onderdeel van is. 

 

Aanvullend is gekeken naar toelichtingen over het faciliteren van medezeggenschap.  

In 88 procent van de jaarverslagen zijn toelichtingen aangetroffen over facilitering 

van medezeggenschap. In dit onderzoek zijn toelichtingen over facilitering van 

medezeggenschap ruim geïnterpreteerd: ook bedragen die in de jaarrekening 

vindbaar waren als toekenning aan de medezeggenschap zijn aangemerkt als 

toelichtingen over facilitering van medezeggenschap. De percentages staan vermeld 

in onderstaande grafiek. 

 

Grafiek 3: Percentage jaarverslagen die toelichtingen bevatten over facilitering van 

medezeggenschap, met onderscheid naar one-tier en two-tier bestuursvorm   

 

 
 

Toelichtingen over facilitering van medezeggenschap zijn relatief vaker te vinden bij 

two-tier bestuursvormen (93 procent) dan bij one-tier bestuursvormen (78 procent). 

Daarbij moet worden opgemerkt dat in de praktijk facilitering van medezeggenschap 

kan plaatsvinden terwijl dat niet uit de jaarverslagen blijkt.  

Met een goede facilitering van medezeggenschap (zoals scholing of ondersteuning) 

kan een bestuur laten zien de inbreng van medezeggenschap serieus te nemen. 

Facilitering hoeft niet alleen in financieel opzicht plaats te vinden, een goede 

informatievoorziening is ook een vorm van facilitering.  

 

Voordracht lid intern toezicht  

Ook gelegenheid bieden aan de medezeggenschap om een lid van het interne 

toezicht voor te dragen, is een manier van faciliteren. Dit is tevens in wetgeving 

bepaald (zie bijlage). In de jaarverslagen van 25 procent van de instellingen werd 

melding gemaakt van een benoeming van een lid van het intern toezicht op basis 

van een voordracht door de medezeggenschap. Dit kan een indicatie zijn dat niet 

alle medezeggenschapsorganen op de hoogte zijn van deze mogelijkheid. Dit 

percentage wordt mogelijk verklaard doordat leden van een toezichthoudend orgaan 

niet jaarlijks wisselen. Het is niet bekend in hoeverre medezeggenschapsorganen in 

de praktijk gebruikmaken van gelegenheid om een lid voor het intern toezicht voor 

te dragen. 
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2.9 Analyse besturen onder aangepast financieel toezicht 

 

In deze paragraaf is een vergelijkende analyse opgenomen met de jaarverslagen 

2014 van veertig instellingen onder aangepast financieel toezicht (peilmoment 

januari 2016). We beschrijven hieronder vereisten waarover in de verantwoording 

opvallende verschillen blijken ten opzichte van de steekproef.  

 

Scheiding bestuur en intern toezicht: bestuursvorm 

In alle jaarverslagen van besturen uit de steekproef blijkt uit toelichtingen een 

scheiding tussen bestuur en toezicht. Bij vijf van de veertig instellingen (13 procent) 

die onder aangepast financieel toezicht staan, blijkt uit toelichtingen in het 

jaarverslag 2014 dat er géén scheiding tussen bestuur en intern toezicht aanwezig 

is. De meeste besturen melden daarbij wel dat in de loop van 2015 wordt gewerkt 

aan verbetering van bestuur en intern toezicht. In het kader van het aangepast 

financieel toezicht ziet de inspectie erop toe dat een vereiste scheiding tot stand 

komt. 

 

Van de instellingen onder aangepast financieel toezicht hanteert 55 procent een 

one-tier bestuursvorm tegenover 31 procent van de instellingen uit de steekproef. 

In de onderstaande grafiek staan deze percentages per sector aangegeven.  

 

Grafiek 4: Percentage van instellingen onder aangepast financieel toezicht met een one-tier en 

two-tier bestuursvorm (N=40) 

 

 
 

Aanwezigheid managementstatuut 

Bij instellingen onder aangepast financieel toezicht is in slechts 20 procent van de 

jaarverslagen melding gemaakt van de aanwezigheid van een managementstatuut. 

Bij instellingen uit de steekproef is dit in 60 procent van de jaarverslagen vermeld.  

 

Goedkeuring beleidsdocumenten 

In 60 procent van de jaarverslagen van instellingen die onder aangepast financieel 

toezicht staan, heeft het intern toezicht vermeld dat zij documenten zoals een 

begroting, jaarverslag en meerjarenplan hebben goedgekeurd. Dat is minder dan 

door instellingen uit de steekproef (75 procent).  

 

Onafhankelijkheid intern toezicht 

In 40 procent van de jaarverslagen van instellingen die onder aangepast financieel 

toezicht staan is een toelichting aangetroffen dat het intern toezicht op eigen 

initiatief en onafhankelijk van het bestuur informatie vergaart. Bij instellingen uit de 

steekproef is dit in 62 procent van de jaarverslagen vermeld. 
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Verantwoording intern toezichtkader 

Verantwoording over een intern toezicht is aangetroffen in 18 procent van de 

jaarverslagen van instellingen die onder aangepast financieel toezicht staan. Dit is 

minder vaak dan bij instellingen uit de steekproef (33 procent).  

 

Facilitering medezeggenschap 

In 80 procent van de jaarverslagen van instellingen die onder aangepast financieel 

toezicht staan, is een vermelding aanwezig over facilitering van de 

medezeggenschap. Bij instellingen uit de steekproef is dit vaker (88 procent) 

aanwezig in het jaarverslag.  

 

Vergelijkende analyse 

Bovenstaande analyse geeft een indicatie dat financiële risico’s vaker optreden 

naarmate instellingen zich minder verantwoorden over vereisten voor goed bestuur.  

Daarnaast blijkt dat instellingen met een one-tier bestuursvorm relatief vaker onder 

aangepast financieel toezicht staan.  

 

Uit beschikbare gegevens blijkt voorts dat twaalf van de veertig instellingen (30 

procent) onder aangepast financieel toezicht eenpitters zijn, dit is iets meer dan bij 

de steekproef (20 procent). Bij instellingen onder aangepast financieel toezicht is 

relatief vaker sprake van één of meer zwakke scholen of afdelingen, namelijk bij 50 

procent (gebaseerd op arrangementen in 2015) ten opzichte van 18 procent in de 

steekproef. 
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3 Conclusie en aanbevelingen 

3.1   Conclusie  

 

Bij alle onderzochte jaarverslagen van instellingen uit de steekproef zijn er 

toelichtingen aangetroffen over een ingerichte scheiding van bestuur en toezicht. De 

meest voorkomende wijze waarop scheiding van bestuur en toezicht is ingericht, is 

een two-tier bestuursvorm (69 procent). 

Over een aantal wettelijke vereisten zijn in de meeste jaarverslagen toelichtingen 

aangetroffen, zoals toepassing van een code goed bestuur (93 procent), verslag van 

het intern toezicht (83 procent), goedkeuring van zowel de begroting, het 

jaarverslag als een meerjarenplan door het intern toezicht (75 procent), en 

inrichting (96 procent) en facilitering (88 procent) van medezeggenschap. 

 

Over onafhankelijkheid van het intern toezicht (62 procent) en over een vereist 

managementstatuut (57 procent) zijn minder vaak toelichtingen aangetroffen in de 

verantwoording. Dit is een aandachtspunt vanwege gewenste onafhankelijkheid en 

transparantie over verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Ook over aanwezigheid van een intern toezichtkader, en over zelfevaluatie, 

professionalisering en beschikbare deskundigheid van het intern toezicht, zijn 

minder vaak toelichtingen aangetroffen (ongeveer bij 35 procent).  

Tot slot is over een klokkenluidersregeling (13 procent) het minst vaak 

verantwoording aangetroffen.  

 

Het is positief dat er al veel verantwoording in jaarverslagen zichtbaar is over een 

groot deel van de vereisten voor goed bestuur. In hoeverre deze vereisten in de 

praktijk worden toegepast is nog niet onderzocht.  

 

In de jaarverslagen van instellingen met een one-tier bestuursvorm valt op dat zij 

zich minder vaak verantwoorden over vereisten voor goed bestuur. Dit geeft een 

indicatie dat deze instellingen minder vaak vereisten voor goed bestuur toepassen. 

Het is echter nog niet bekend in hoeverre vereisten voor goed bestuur in de praktijk 

worden toegepast en of dan hetzelfde beeld naar voren komt bij deze groep 

instellingen. Wel blijkt uit beschikbare gegevens van de inspectie, dat instellingen 

met een one-tier bestuursvorm vaker één of meer zwakke scholen of afdelingen 

hebben en vaker onder aangepast financieel toezicht staan. Dit leidt tot het beeld 

dat bij one-tier bestuursvormen een grotere kans aanwezig is op risico’s. Op basis 

daarvan concluderen we dat deze instellingen meer aandacht nodig hebben. 

 

In de jaarverslagen van instellingen die onder aangepast financieel toezicht staan, 

trof de inspectie ook minder vaak toelichtingen aan over vereisten voor goed 

bestuur. Daarnaast is er bij deze instellingen vaker sprake van zwak onderwijs. 

  

Deze resultaten leiden tot het beeld dat wanneer minder verantwoording wordt 

aangetroffen over vereisten voor goed bestuur, er meer kans aanwezig is op risico’s 

voor de kwaliteit en voor de financiële continuïteit van het onderwijs.  

Dit leidt tot een veronderstelling dat er vaker negatieve consequenties voor de 

kwaliteit van het onderwijs en voor het financieel beheer kunnen optreden als 

vereisten voor goed bestuur minder worden toegepast. Het is daarom van belang 

om een beter beeld te verkrijgen van toepassing van vereisten voor goed bestuur. 

Hoe functioneren bestuur, intern toezicht en medezeggenschap in de praktijk, en tot 

welke consequenties leidt het als vereisten voor goed bestuur niet worden 

toegepast? Daarmee kan de inspectie het bestuursgericht toezicht verder versterken 

en naleving bevorderen van vereisten voor goed bestuur.  
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3.2  Aanbevelingen  

 

Het is belangrijk dat de intern toezichthouder zicht heeft op toepassing van 

vereisten voor goed bestuur. Deze heeft de wettelijke taak om toe te zien op 

naleving van vereisten voor goed bestuur en die toezichthoudende taak te 

verantwoorden in jaarverslagen. Het gebruik van een intern toezichtkader kan deze 

taak ondersteunen.  

 

Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om zorg te dragen dat vereisten voor 

goed bestuur in de praktijk worden toegepast, en dat de inrichting van bestuur, 

intern toezicht en medezeggenschap zorgvuldig worden verantwoord in het 

jaarverslag. Het verdient onder meer aanbeveling om aandacht te besteden aan het 

inrichten van een managementstatuut, waarin een verdeling van taken, 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastgelegd kan worden. Dat draagt bij aan 

transparantie binnen de instelling.  

 

Voor de medezeggenschap verdient het aanbeveling om met het bestuur in gesprek 

te gaan over benodigde facilitering van hun werkzaamheden. Dit kan met financiële 

middelen, zoals voor scholing of ondersteuning, maar vooral ook met een goede 

informatievoorziening vanuit het bestuur.  
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Bijlage: overzicht vereisten goed bestuur 
 

 

Kaders voor verantwoording in jaarverslagen (niet uitputtend) 

In het jaarverslag dient verantwoording te worden afgelegd over: 

 De juridische en organisatorische structuur: RJ 660.513, RJ 400.108; 

 Ontwikkelingen als gevolg van kwaliteitszorg en governance ontwikkelingen: 

RJ 660.514; 

 Verantwoording naar belanghebbenden, de zogenoemde horizontale 

verantwoording: RJ 660.516, 400.120. 

 

Vereisten en principes van goed bestuur 

In de inhoudelijke beoordeling van verantwoording in jaarverslagen zijn de volgende 

vereisten en principes van goed bestuur geanalyseerd.  

 

Wettelijke vereisten voor goed bestuur:  

- Scheiding bestuur en toezicht; 

- Toepassing code voor goed bestuur; 

- Vastlegging bevoegdheden in managementstatuut; 

- Klokkenluidersregeling aanwezig; 

- Verantwoording intern toezicht in het bestuursverslag; 

- Goedkeuring intern toezicht van begroting, jaarverslag en meerjarenplan; 
- Onafhankelijkheid intern toezicht;  

- Inrichting en facilitering van medezeggenschap; 

- Medezeggenschap kan lid intern toezicht voordragen.  

 

Principes uit codes voor goed bestuur:  

Het intern toezicht 
- hanteert een toezichtkader;  
- werkt aan eigen professionalisering;  

- evalueert jaarlijks de eigen kwaliteit;  
- beschikt over voldoende deskundigheid.  

 

Hieronder volgt een overzicht van de vindplaats in wetgeving en codes. 

 

Vereisten Wettelijke grondslag Bron in code goed 

bestuur  

Er is een scheiding van bestuur en 

intern toezicht 

Art. 17a en 17b WPO  

Art. 28 g en 28h WEC  

Art. 24d, lid 1, WVO en  

24e, lid 1, WVO  

 

Code PO art. 5.1  

Code VO 4.1 onder 5 

 

Het bevoegd gezag onderschrijft een 

code voor goed bestuur en 

verantwoordt eventuele afwijkingen 

daarvan in het jaarverslag 

Art. 171 lid 1 en 5 WPO  

Art. 157 WEC 

Art. 103, lid 1, onder a, en  

lid 5, WVO 

 

RJ400/112: informatie over 

gedragscode 

RJ660/512 

 

Code PO art. 3 en 12.2  

Code VO 1.1 onder 3  

 

  

De verdeling van taken, bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden tussen intern 
toezicht, bestuur en directeuren is 
geregeld in een managementstatuut  

Art. 31 WPO 
Art. 32c WVO  
Art. 31 WEC 
 

Code PO 5.3, 8.2  
Code VO 4.1 onder 5 
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Het intern toezicht voegt een verslag 
aan het jaarverslag toe, waarin 
verantwoording wordt afgelegd over zijn 
handelen en de resultaten die dat 
handelen heeft opgeleverd 
 

 
 

Art. 17c, lid1 , onder e, WPO 
Art. 28i, onder 3, WEC 
Art. 24e1, lid 1, onder e, WVO 
 
Art. 3, aanhef en onder f, Rjo  
RJ660/519 

Code PO art. 12.1 en 
12.2 
Code VO 4.2 onder 28 

Het intern toezicht verleent goedkeuring 
aan de begroting, de jaarrekening en 
het jaarverslag en (indien van 

toepassing) het strategisch 
meerjarenplan van de school 

 

Art. 17c, lid 1, WPO,  
Art. 28i, lid 1, WEC  
Art. 24e1, lid 1, onder c, WVO 

 

Code PO art. 20.2 
 

 

Het intern toezicht waarborgt zijn 
onafhankelijkheid  

Art. 17 c lid 2 en b, WPO 
Art. 28 h, lid 2, WEC 
Art. 24e, lid 2, WVO  

 

Code PO art. 24  
Code VO 4.2 onder 18, 
36 en 37 

Er is een functionerende 
klokkenluidersregeling; melders kunnen 
onregelmatigheden doorgeven zonder 
daar problemen mee te krijgen 

 

Art. 171, lid 5, onder b, WPO 
Art. 157, lid 5, onder b, WEC  
Art. 103, lid 5, onder b, WVO 
 

Code PO art. 16.2 
Code VO 4.2 onder 26   

 

Het bevoegd gezag heeft een (G)MR 
ingericht en faciliteert deze 
 

Art. 3, 4 en 28 WMS 
 

 

De medezeggenschap kan een bindende 

voordracht doen voor een lid van de 

raad van toezicht 

 

Art. 17a, lid 2, WPO 

Art. 28g, lid 2, WEC 

Art. 24d, lid 2, WVO 

 
Hoofdstuk 2 en 3 WMS 

 

 

Er is een toezichtkader waarin is 
vastgelegd waar het intern toezicht 
betrekking op heeft (betreffende 
uitvoering bevoegdheden en taken door 

bestuur) 
 

Niet van toepassing Code PO art. 21.3 
Code VO 4.2 onder 24 
en 27  
 

Het intern toezicht werkt aan de eigen 
professionalisering en stimuleert de 
professionaliteit van de bestuurder(s) 
 

Niet van toepassing Code PO art. 9 
Code VO 4.2 onder 34 
 

Het intern toezicht evalueren jaarlijks 
kritisch de eigen kwaliteit 

Niet van toepassing Code PO art. 23.5 
Code VO 4.2 onder 28  

 

Het intern toezicht beschikt over 
voldoende specifieke deskundigheid op 

de terreinen financiën, personeel en 
onderwijs (diversiteit) 
 

Niet van toepassing Code PO art. 23 
Code VO 4.2 onder 30 

 


