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Toezichtkader
Raad van Toezicht 
Onderwijsgroep EduMare

Voor kwalitatief goed onderwijs zijn goed 
bestuur en goed toezicht een belangrijke 
voorwaarde. Met dit toezichtkader geeft de 
Raad van Toezicht (RvT) duidelijkheid voor 
het College van Bestuur (CvB) en (direct) 
betrokkenen over de vraag wat wordt 
verstaan onder goed toezicht.

Binnen Onderwijsgroep EduMare wordt de 
Code Goed Bestuur Primair Onderwijs van de 
PO-Raad gehanteerd. Deze code is eind 2020 
grondig herzien, mede om te voldoen aan de 
nieuwe wetgeving. De Code Goed Bestuur is 
opgebouwd uit vier principes: 

1. Goed onderwijs voor alle kinderen.
2. Verbinding met de maatschappelijke 
 context.
3. Professionalisering.
4. Integriteit en transparantie.

Op grond van deze Code Goed Bestuur heeft 
dit geleid tot het opstellen van het hier 
beschreven toezichtkader. 

1. Inleiding

Goed onderwijs voor alle kinderen 
vraagt om goed toezicht

Code Goed bestuur Primair Onderwijs

https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/code-goed-bestuur


 Toezichtmissie

De missie van de RvT is het onafhankelijk 
en integraal toezicht houden op het beleid 
van het CvB en het functioneren van de 
organisatie als geheel. 

 Toezichtvisie

De leden van de RvT beschouwen zichzelf 
als een team van toezichthouders dat goed 
wil samenwerken om de kwaliteit van 
bestuur en toezicht voortdurend te 
verbeteren. Daarnaast treedt de RvT op als 
kritische sparringpartner en klankbord van 
het CvB. In zijn rol als werkgever zorgt de 
RvT voor een goed functionerend bestuur. 
De RvT voelt zich verantwoordelijk voor 
goed toezicht en oefent dit toezicht 
transparant uit met het oog op 
verantwoording.

2.1 Samenstelling 

De samenstelling en benoeming van de 
RvT-leden vindt plaats volgens de 
bepalingen in de stichtingsstatuten.
Daarbij wordt gestreefd naar een variatie 
aan expertise en competenties en naar een 
brede vertegenwoordiging vanuit de 
maatschappelijke omgeving. 

De RvT voelt zich individueel en 
gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de RvT. De RvT heeft 
respect voor ieders inbreng, streeft bij 
voorkeur naar consensus en neemt, indien 
noodzakelijk, beslissingen met 
meerderheid van stemmen. Genomen 
besluiten worden naar buiten toe 
ondersteund door de voltallige RvT. 

Op de website van EduMare staat vermeld 
wie er zitting hebben in de RvT.

2. Toezichtmissie en toezichtvisie

De Raad van Toezicht heeft de wettelijke verplichting om, met het oog op de 
maatschappelijke taak van Onderwijsgroep EduMare, toezicht te houden op de uitvoering 
en werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB.



 2.3  Evaluatie

Jaarlijks evalueert de RvT het eigen 
functioneren, de kwaliteit en samenstelling. 
Leden houden de eigen kennis en expertise op 
peil en werken mede op basis van de uitkomsten 
van de zelfevaluaties gezamenlijk aan hun 
ontwikkeling als team. 

 2.4  Meerwaarde van goed toezicht

Door inbreng van ervaring en expertise en een 
opbouwende kritische houding ten opzichte van 
het CvB, wil de RvT een meerwaarde bieden voor 
de ontwikkeling van EduMare en de leerlingen 
die onze scholen bezoeken.   

 2.2  Commissies

Ter voorbereiding en verdieping van de 
onderwerpen die op de agenda van de RvT 
vergadering komen te staan, zijn drie 
commissies ingesteld:  

1. Auditcommissie (financieel).
2. Remuneratiecommissie (benoeming 
 en arbeidsvoorwaarden bestuurders).
3. Kwaliteitscommissie 
 (onderwijsontwikkeling en kwaliteit).  

De commissies adviseren de RvT en bereiden 
besluitvorming voor, maar hebben geen 
besluitvormende bevoegdheden.



 2.5 Verklaring ambiteus toezicht

De leden van de RvT onderschrijven de ‘Verklaring van ambitieus 
toezichtʼ zoals uitgebracht door het Zijlstra Centrum van de VU in 
Amsterdam. Deze verklaring bestaat uit een aantal kernachtig 
geformuleerde uitspraken die allen beginnen met: 
‘Ik wil …ʼ of ‘Ik ambieer … :̓

a. Ik ambieer een open, proactieve, kritische vertrouwensrelatie 
 met het bestuur. Daarbij wil ik een ruime informatiepositie 
 en neem ik tijdig maatregelen in mijn rol als werkgever. 
b. Ik wil vanuit een maatschappelijke betrokkenheid als 
 toezichthouder actief en structureel verantwoording afleggen
 aan interne en externe belanghebbenden. 
c. Ik wil integraal toezicht houden en wil een gedegen inzicht hebben 
 in de risicoʼs en beheersmaatregelen. Daarbij aanvaard ik een 
 brede aanspreekbaarheid en een zekere aansprakelijkheid 
d. Ik wil toezicht houden vanuit een combinatie van deskundigheid, 
 ervaring, gevoel, vertrouwen en zelfreflectie en wil me inzetten
 voor effectieve teamvorming van de RvT.
e. Ik ambieer de voortdurende professionalisering van mijzelf 
 en de raad van toezicht als geheel, door middel van scholing en 
 intervisie ten aanzien van deskundigheid, attitude en gedrag.

2.6 Zichtbaarheid en dialoog 

De RvT is zichtbaar en benaderbaar voor alle belanghebbenden. In 
contacten met de organisatie en de omgeving stelt de raad zich 
rolbewust als toezichthouder op. Het betreft hier contacten met de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), regio- en 
schooldirecteuren, medewerkers en indien wenselijk ook andere 
belanghebbenden zoals vertegenwoordigers van het voortgezet 
onderwijs. Twee keer per jaar wordt deelgenomen aan het regionale 
wethoudersoverleg.

VU Amsterdam / Het Zijlstra Center

https://www.youtube.com/embed/isL8dhFOnoE?list=PLj6eIhommAIo5SBvNgLo38dyfpaTVsiY4


Aandachtsvelden en -punten waarop de RvT het 
beleid en de besluiten van het CvB toetst zijn:

• Kwaliteit en effectiviteit van het onderwijs.
• Welbevinden van leerlingen en medewerkers.
• Financiële continuïteit. 
• Innovatie en ondernemerschap.
• Bekwaamheid personeel.

Naast risicobeheersing zijn ‘soft controlsʼ ook 
onderdeel van de oordeelsvorming. Soft controls 
kunnen gedefinieerd worden als: culturele 
gedragsbeïnvloedende factoren die altijd aanwezig 
zijn in een organisatie. Voorbeelden hiervan zijn:

• Het bespreekbaar maken van problemen en fouten.
• Het elkaar aanspreken op (ongewenst) gedrag.
• Het voorbeeldgedrag van bestuurders. 

3. Toezichtkader

Onder toezichtkader wordt verstaan de formele en maatschappelijke 
kaders voor goed toezicht, die door de RvT nader zijn gespecificeerd. 
De identiteit van EduMare, de kernwaarden en strategische pijlers 
vormen de vertrekpunten van het toezichtkader. 



3.1 Verantwoording

In het jaarverslag verantwoordt de RvT zich over 
de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend. 

3.2 Toezicht houden

Bij het toezicht houden mag van bestuurders 
verwacht worden dat rapportages met 
betrekking tot de stand van zaken op de 
verschillende beleidsterreinen volledig en juist 
worden verstrekt. Dit betreft rapportages over 
onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en personeel 
& organisatie. In het gesprek met de bestuurders 
richt de toezichthouder zijn vragen bij voorkeur 
op zaken als beleidsrealisatie en koersvastheid. 

3.3 Goedkeuren

Bij het goedkeuren van onder andere 
jaarstukken en beleidsplannen gaat het bijna 
altijd om wilsuitspraken van het CvB. 
Bestuurder moet in de beleidsplannen 
duidelijk aangeven wat de voornemens zijn 
met betrekking tot de organisatie en welke 
verandering of vernieuwing zij daarbij voor 
ogen hebben.

De toezichthouder moet door het stellen van 
adequate vragen zich laten overtuigen van de 
juistheid van de beleidsvoornemens. Ook 
moet de toezichthouder door middel van 
vragen vaststellen of er goed zicht is op de 

risicoʼs, de aanwezigheid van voldoende 
draagvlak en de correct gevolgde interne 
procedures.

Om zorgvuldig om te gaan met de 
verantwoordelijkheden van het CvB en de 
RvT, moet de toezichthouder zich beperken 
tot het stellen van vragen aan de 
bestuurder en terughoudend zijn met het 
doen van suggesties. 



 1.  De toezichthoudende rol:

• Het goedkeuren van de begroting, het
 jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.  
• Het toezien op de naleving door het CvB van 
 wettelijke verplichtingen, de Code Goed 
 Bestuur en de afwijkingen van die code.  
• Het toezien op de rechtmatige verwerving en 
 de doelmatige en rechtmatige bestemming 
 en aanwending van de verkregen publieke 
 middelen.  
• Het aanwijzen van de accountant.  
• Het in het jaarverslag afleggen van 
 verantwoording over de uitvoering van 
 de hiervoor benoemde minimale taken en 
 de uitoefening van de bevoegdheden.  

 2.  De adviserende rol: 

• Het met raad terzijde staan van het CvB. 
• Het fungeren als klankbord, het  geven van 
 adviezen op basis van deskundigheid en 
 ervaring en het delen van netwerken.
• Het aandacht vragen voor themaʼs als het 
 relevante toetsingskader, de maatschappelijke 
 functie, de langetermijnstrategie en mogelijke 
 risicoʼs.

 3.  De werkgeversrol: 

• Het vaststellen van de bezoldiging van 
 bestuurder(s).
• Het nemen van besluiten over benoeming, 
 beloning en ontslag van de bestuurders.
• Het uitvoeren van goed werkgeverschap door 
 periodiek functionerings- en evaluatie- 
 gesprekken met de CvB-leden te voeren. 
• Het hebben van aandacht voor de continuïteit, 
 de opvolging en de deskundigheid van het 
 bestuur.

3.4 Rollen in toezicht
De RvT heeft een eigenstandige positie en vervult de 
(wettelijke) verantwoordelijkheden en taken vanuit drie rollen.




