
Raad van Toezicht - Visie op Toezicht  

1 

 

  
 
Visie op toezicht, toezicht- en toetsingskader  
 
 
Raad van Toezicht Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Raad van Toezicht - Visie op Toezicht  

2 

 

INHOUDSOPGAVE 
 
 

 

INHOUDSOPGAVE ............................................................................................................................. 2 

Introductie ........................................................................................................................................... 3 

Leeswijzer ........................................................................................................................................... 3 

ALGEMEEN ........................................................................................................................................ 4 

Governance KSU ................................................................................................................................. 4 

Strategisch plan, ambitie en kernwaarden ............................................................................................ 4 

Kernwaarden KSU ............................................................................................................................... 4 

VISIE OP TOEZICHT ........................................................................................................................... 5 

TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER ................................................................................................... 5 

Gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten van de RvT ............................................................. 5 

Gemeenschappelijke waarden ............................................................................................................. 6 

Uitgangspunten 6 

Rollen van de Raad van Toezicht ........................................................................................................ 7 

HET TOETSINGSKADER .................................................................................................................... 9 

Jaarkalender  ................................................................................................................................ 11 

Evaluatie  ................................................................................................................................ 12 

 

Bijlage IV Overzicht verantwoordelijkheden en bevoegdheden ........................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Raad van Toezicht - Visie op Toezicht   

Introductie 
De Raad van Toezicht (hierna: RvT) wil de uitgangspunten van zijn functioneren binnen de 

governance van de KSU bepalen en vastleggen op welke wijze hij toezicht houdt en samenwerkt met 

de het College van Bestuur (hierna: CvB). Hiervoor zijn in dit document de visie op toezicht, het 

toezichtkader, het toetsingskader en de jaarkalender vastgesteld. Deze bepalen gezamenlijk de 

‘spelregels’ van het toezicht binnen KSU en vormen de ruggengraat van het toezicht.  

De verantwoordelijkheden en taken van de RvT en het CvB zijn geregeld in de statuten van de KSU 

(d.d. 25 oktober 2021), het reglement RvT en het reglement CvB (zie bijlage 1) die zich mede baseren 

op de wettelijke vereisten gesteld in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de code goed bestuur 

PO. Het voorliggende stuk wil vooral een aanvulling zijn op deze documenten. 

 

De visie op toezicht beschrijft een gezamenlijk beeld van de wijze waarop toezicht wordt gehouden 

binnen de kaders van de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo), de Code Goed Bestuur PO en de 

statuten van de KSU.  

Het toezicht- en toetsingskader bevatten de gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten van 

de RvT-leden, een uitwerking van de rollen van de RvT en indicatoren c.q. criteria voor de beoordeling 

van het bestuursbeleid. Op die manier wordt duidelijk op welke punten het toezicht focust, wat van het 

CvB wordt verwacht en op basis waarvan de leden van het CvB op hun resultaten worden beoordeeld. 

In de jaarkalender is vastgelegd welke onderwerpen wanneer aan de orde komen.  

 

Leeswijzer 
Het document begint met een toelichting op de governance van de KSU. Daarna volgt een paragraaf 

over de missie, visie en strategie van de KSU. In aansluiting daarop beschrijft het hoofdstuk erna de  

visie op toezicht. Daarna volgt het hoofdstuk over het toezicht- en toetsingskader waarin de  

gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten van de RvT-leden en de verschillende rollen van de 

RvT worden toegelicht. Het toetsingskader omvat een overzicht van aspecten, vragen en 

informatiebronnen en eindigt met een jaarkalender. In bijlage IV is staan een aantal indicatoren voor 

beoordeling van het bestuursbeleid. 

 

De RvT en het CvB hebben de opzet en inhoud van dit document met elkaar     besproken en zijn van 

mening dit een goede basis vormt voor de wijze waarop zowel het toezicht op KSU wordt ingevuld als 

wordt samengewerkt tussen de RvT en het CvB.  

 

 Dit document is op 11 april 2022 in de vergadering van de Raad van Toezicht -in aanwezigheid en 

met instemming van- het CvB vastgesteld. 
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ALGEMEEN 

 

Governance KSU 

De governance structuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) bestaat sinds 31 december 

2007 uit een two-tier board met een organieke scheiding tussen bestuur en toezicht, belegd bij het 

College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur (hierna: bestuurder) bestaat uit 

één bestuurder die verantwoordelijk is voor het besturen van de organisatie, het opstellen en realiseren 

van de strategische doelstellingen, het bereiken van de daaruit voortvloeiende resultaten. De 

bestuurder is de primair verantwoordelijke voor de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 

de bestuurder bij het behalen van de organisatiedoelstellingen. De Raad controleert, faciliteert, 

stimuleert. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 

Strategisch plan, ambitie en kernwaarden 

Het Strategisch Plan KSU 2021-2025 ‘Samen Leren Leven’ is in 2021 goedgekeurd en vastgesteld 

met hierin de maatschappelijke opdracht van de KSU: 

‘Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We 

leren hen handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en 

met zorg voor elkaar.’ 

Deze opdracht is vertaald naar een ambitie: Samen Leren Leven. 

“We willen met de KSU de kinderen van nu voorbereiden op de wereld van de toekomst. De wereld 

waarin we leven verandert continu en steeds sneller. Wij als KSU volgen de ontwikkelingen op de voet 

en we anticiperen daarop zo goed mogelijk. 

 

We creëren een veilige en stimulerende omgeving, waarin elke leerling het maximale uit zichzelf kan 

halen. Leerlingen krijgen zodoende meer dan een basis om krachtig en zelfbewust hun toekomst 

tegemoet te gaan. Daarnaast zorgen wij voor kansengelijkheid op al onze scholen, op een zo goed 

mogelijke manier.  

Digitalisering en globalisering zijn ook thema's die een belangrijke rol spelen. Kinderen van nu zijn 

gebaat bij onderwijs op gebieden die ook voor de onderwijsprofessional soms moeilijk te doorgronden 

zijn. De invloed van social media waar de kinderen mee opgroeien, ten opzichte van de traditionele 

media waar de meeste onderwijsprofessionals mee zijn groot geworden, is daar een goed voorbeeld 

van. Naast de ‘echte’ maatschappij waarin we leven, leven we nu ook digitaal met elkaar. 

Wij bieden onze medewerkers goede faciliteiten, een nauwe samenwerking met het interne stafbureau 

en externe partners, een uitdagende en professionele omgeving. En we bieden hen vooral veel ruimte 

om te ontwikkelen, vernieuwen en verantwoordelijkheid te nemen. 

 

Kernwaarden KSU 

De kernwaarden van de KSU vormen de kern van de strategie. Van hieruit leven we, ze geven 

richting aan ons handelen.  

 

Lef  

We vervullen onze opdracht met lef. We hebben het lef, het hart, om te laten zien waar we voor 

staan. We tonen lef bij lastige keuzes. Keuzes die mogelijk weerstand oproepen, maar die wel in het 

belang zijn van ons onderwijs.  

 

Verantwoordelijkheid  

Kiezen met lef gaat gepaard met het nemen van verantwoordelijkheid. We staan als KSU, als school 

en als individuele professional voor onze keuzes en onze aanpak.  

 

Nieuwsgierigheid  

We zijn nieuwsgierig en we willen dat blijven. Elke dag ‘stapje voor stapje een betere wereld maken’ 

lukt volgens ons als alle medewerkers van de KSU nieuwsgierig zijn naar de wereld. Nieuwsgierig 



Raad van Toezicht - Visie op Toezicht   

zijn betekent voor ons dat iedereen een onderzoekende houding naar zichzelf en de ander 

aanneemt.  

 

Vertrouwen  

We werken bij de KSU op alle niveaus op basis van vertrouwen. We vertrouwen (op) onze kinderen, 

onze collega’s en onze samenwerkingspartners. We vertrouwen erop dat we datgene doen wat in 

het belang is van ons onderwijs, ook als het afwijkt van de gangbare norm. Over resultaten – 

pedagogisch en didactisch – wordt open en transparant gecommuniceerd.  

 

Aandacht  

Zien en gezien worden is essentieel en door aandacht voor elkaar kun je samen groeien. Daarom is 

‘aandacht’ voor ons de verbindende waarde. 

 

VISIE OP TOEZICHT 

 

Inleiding  

De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken van de KSU, het functioneren van 

het College van Bestuur (CvB), op de strategie en het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht ziet 

het als zijn opdracht om de bestaansgrond en identiteit  van KSU en de onder haar gezag vallende 

scholen te bewaken, te zorgen voor stabiliteit en evenwicht in de ‘checks and balances’ en te zorgen 

dat de organisatie de beoogde maatschappelijke effecten en resultaten bereikt, in overeenstemming 

met het doel van KSU zoals geformuleerd in de statuten (grondslag en doel artikel 2). De Raad van 

Toezicht heeft formele bevoegdheden geformuleerd in de statuten onder artikel 7 lid 3. Naast deze 

formele rol functioneert de Raad van Toezicht nadrukkelijk ook vanuit een maatschappelijk 

perspectief, welke in de visie op toezicht nader wordt geduid.  

 

Visie op toezicht 

In het strategisch plan van de KSU staat de maatschappelijke opdracht van de organisatie centraal:  

‘Wij bieden wereldgericht onderwijs dat kinderen in staat stelt de wereld te begrijpen. We leren hen 

handelen vanuit democratische principes met oog voor een duurzame planeet en met zorg voor elkaar.’  

Deze opdracht vraagt om waardengedreven toezicht waarbij de focus, naast bedrijfsvoering en kwaliteit 

van het onderwijs, vooral ligt op de maatschappelijke betekenis van het onderwijs.  

De Raad van Toezicht stelt zichzelf de ambitie om vanuit maatschappelijke betrokkenheid te 

functioneren en erop toe te zien dat activiteiten binnen de organisatie bijdragen aan de maatschappelijk 

gewenste doelen en daarmee aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht in een complexe 

samenleving. De kernwaarden van de KSU geven richting aan het handelen van de Raad van Toezicht.  

 

TOEZICHT- EN TOETSINGSKADER 

 

Gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten van de RvT 

Het toezichtkader bestaat uit een aantal gemeenschappelijke waarden, uitgangspunten en rollen van de 

RvT. De leden van de RvT delen met elkaar gemeenschappelijke waarden ten aanzien van hun 

taakuitvoering. Integriteit, onafhankelijkheid en deskundigheid zijn voor de RvT cruciale waarden bij het 

houden van toezicht. Gecombineerd met de kernwaarden van de KSU kunnen deze waarden expliciet 

gemaakt worden in een aantal uitgangspunten voor de RvT. Dit bevordert de consistentie van het eigen 

functioneren en de helderheid richting CvB en vergemakkelijkt feedback op zijn feitelijke taakvervulling. 
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Gemeenschappelijke waarden  
 

Integriteit 

De RvT verstaat onder integriteit dat iedere toezichthouder zich naar eer en geweten en naar beste 

vermogen, eerlijk en oprecht van zijn taak kwijt en daarnaar handelt. Iedere toezichthouder is bereid om 

zijn normen te toetsen aan anderen en open te staan voor feedback. De RvT streeft een cultuur na 

waarin toezichthouders elkaar aanspreken en handelingsverlegenheid wordt geminimaliseerd.  

 

Onafhankelijkheid 

Onafhankelijkheid doelt zowel op de relatie met de organisatie als op de relatie met het CvB. De leden 

van de RvT functioneren zonder last of ruggenspraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte elkaar, 

het CvB en overige onderdelen van de organisatie. Het CvB is de primaire informatiebron van de RvT. 

Daarnaast vormt de RvT zich een onafhankelijk oordeel over het functioneren van het CvB en de status 

quo van de organisatie te vormen. De leden moeten in staat zijn kritische vragen te stellen en waar nodig 

te interveniëren. 

Deskundig, goed geïnformeerd en zelfkritisch 

De RvT hecht aan een professionele taakuitvoering. Hieraan geeft hij invulling door onder meer de 

volgende zaken: 

• Het opstellen van een goed standaard profiel waaraan alle leden van de RvT moeten voldoen 

en het benoemen van specifieke deskundigheden die in elk geval  vertegenwoordigd moeten 

zijn in de Raad van Toezicht. De adequate samenstelling van de RvT en de profielen van 

(nieuwe) toezichthouders worden in de RvT regelmatig besproken.1  

• De RvT neemt de verantwoordelijkheid voor de eigen informatievoorziening die gebruik 

maakt van verschillende bronnen. Primaire informatiebron is het CvB. Andere bronnen zijn 

bijvoorbeeld: de periodieke gesprekken met de GMR, de schooldirecteuren, de accountant, 

de onderwijsinspectie en onderzoeksverslagen, bijvoorbeeld over de tevredenheid van 

leerlingen en ouders. Ook schoolbezoeken worden door de RvT als waardevol beschouwd. 

Het inwinnen van informatie bij derden gebeurt in een goed overleg met het CvB om 

misverstanden en wantrouwen te voorkomen. 

• De RvT acht het van belang regelmatig op het eigen functioneren te reflecteren. Dit kan door 

middel van de jaarlijkse zelfevaluatie.   

• Om naar beste vermogen te kunnen handelen, is het up-to-date houden van kennis van belang. 

De RvT stimuleert daarom individuele en gezamenlijke deskundigheidsbevordering. Hiertoe wordt 

een jaaragenda deskundigheidsbevordering opgesteld. Onder meer themabijeenkomsten, 

congresbezoek en individuele of collectieve cursussen maken hier deel van uit. De Raad van 

Toezicht-leden delen relevante informatie over gevolgde deskundigheidsbevordering met elkaar. 

Daarnaast wordt voor nieuwe leden een introductieprogramma vastgesteld. 

 

Uitgangspunten  
Om waardengedreven toezicht te kunnen houden vindt de RvT het belangrijk om bovengenoemde 

gemeenschappelijke waarden en de kernwaarden van de KSU te vertalen in enkele uitgangspunten 

voor het toezicht.  

 

1. De Raad van Toezicht is statutair verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van het college 

van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Zoals eerder geschetst gaat het hier 

om de bedrijfsvoering, de kwaliteit van het onderwijs én om het realiseren van de maatschappelijke 

opdracht van de KSU. De leden van de Raad dragen deze verantwoordelijkheid zonder alle details te 

kennen. Meningsvorming en besluitvorming vinden plaats in een open en kritische dialoog waarin 

gevoerde discussies als nuttig worden beschouwd. Dit vereist ook dat de RvT de verantwoordelijkheid 

neemt voor een zorgvuldige voorbereiding en heldere conclusies en besluiten waaraan allen zich 

vervolgens committeren.  

 
1 In ieder geval tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie en in geval van vacatures.  
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2.  In de relatie met het CvB wordt uitgegaan van wederzijds vertrouwen in elkaars integriteit en 

professionaliteit. De houding van de RvT t.a.v. het CvB is kritisch maar constructief en houdt 

daarbij altijd de realisatie van de (maatschappelijke) doelstellingen van de organisatie in het oog. 

Een dergelijk uitgangspunt bevordert volgens de RvT een open dialoog met het CvB enerzijds en 

respect voor elkaars rol in samenwerking anderzijds.   

 

3.  De RvT vat de eigen rol op als faciliterend ten opzichte van het CvB. De RvT houdt onder 

normale omstandigheden toezicht door het CvB ruimte te geven, maar wel betrokkenheid te 

tonen. Dat betekent o.m. dat de RvT open staat voor onderbouwde initiatieven van het CvB en 

deze te ondersteunen, mits deze stroken met het goedgekeurde organisatiebeleid en financieel 

inpasbaar zijn. Ook gaat het om de moed om het bestuur aan te spreken op gedrag en kritisch te 

kijken naar het eigen functioneren en de cultuur in de raad van toezicht.  

 

4.  De RvT neemt, net als iedereen binnen de KSU, een waarderende, open en onderzoekende 

houding aan. Dit wil zeggen dat de RvT en de individuele leden open staan en aandacht hebben 

voor, vragen, reacties, kritiek en signalen. Ook laat de RvT zich nieuwsgierig en zonder 

vooroordeel informeren over het reilen en zeilen binnen de KSU. Dit blijkt onder meer uit een 

actieve houding van de RvT-leden, periodieke contacten met de scholen en externe instanties 

(bijv. inspectie, collega toezichthouders van andere instellingen). In- en externe contacten 

worden (mogelijk vooraf) met het CvB afgestemd. Dat geldt in het bijzondere voor reguliere 

overlegpartners van het CvB, zoals GMR of onderwijsinspectie. Het doel van de gesprekken met 

stakeholders is, om een vanuit meerdere perspectieven een beeld van de organisatie te kunnen 

vormen. 

 

5.  De Raad van Toezicht vindt het van belang dat alle samenwerkingspartners hun eigen rol hebben 

(rolhygiëne) en ook spelen: het CvB, de GMR en de RvT. In iedere fase van het advies- of 

besluitvormingsproces heeft elke partner zijn eigen, unieke en waardevolle rol. Het CvB geeft 

richting (stelt strategie op en voert  het uit), ontwikkelt beleid (om strategie om te zetten in 

beleidskaders) en houdt toezicht op management. De RvT heeft o.a. de taak om de strategie goed 

te keuren en dat geldt eveneens voor de begroting en de jaarrekening. 

 

Rollen van de Raad van Toezicht 
De statuten van de KSU regelen de samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT. De werkwijze 

van de RvT, de samenstelling en de noodzakelijk geachte competenties staan in het reglement RvT 

beschreven. De statuten en het reglement onderscheiden drie kernrollen van de Raad van Toezicht. In 

aanvulling daarop wordt in dit document een vierde rol onderscheiden:  

1. Toezichthouder 

2. Werkgever 

3. Klankbord 

4. Ambassadeur van de organisatie 

 

Ad 1 Toezichthouder  

De toezichthoudende rol betreft het Integraal toezicht houden op de kwaliteit van het bestuur en de 

realisatie van de organisatiedoelstellingen. Met ‘integraal toezicht’ wordt bedoeld, dat de diverse 

aspecten van bestuursbeleid in onderlinge samenhang worden beoordeeld en alle belangen daarbij in 

het vizier zijn. De RvT houdt er toezicht op dat het CvB beleid in samenhang ontwikkelt en uitvoert. In 

principe heeft het toezicht betrekking op het niveau van het bestuur, niet op schoolniveau.  

Het toezicht kan vooraf plaatsvinden en is dan gericht op strategie, voornemens en besluiten, maar het 

toezicht kan ook achteraf en is dan gericht op het monitoren van de uitvoering van beleid, besturing, 

opbrengsten en resultaten van de organisatie.  

De leden van de raad van toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. Zij bewaken 

de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de organisatie.  
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De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op: 

a. het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie; 

b. het realiseren van de onderwijsdoelstellingen van de organisatie; 

c. uitwerking en handhaving identiteit van de organisatie; 

d. de strategie en continuïteit van de organisatie; 

e. de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid; 

f. het functioneren van het College van Bestuur (CvB) 

g. de naleving van wet- en regelgeving; 

h. de dialoog met de interne en externe belanghebbenden. 

 

Ad 2 Werkgever  

De RvT is de werkgever van het CvB en in die hoedanigheid:  

• ziet de RvT erop toe dat het CvB naar behoren functioneert (onder andere een bij de organisatie 

passende bestuursstijl en –cultuur hanteert), wet- en regelgeving naleeft en werkt aan het behalen 

van resultaten gericht op het realiseren van de statutaire doelstelling en maatschappelijke opdracht 

van KSU.  

• benoemt, schorst en ontslaat de RvT het CvB en verleent hij hem décharge; 

• stelt de RvT de beloning, contractduur, rechtspositie en andere arbeidsvoorwaarden van de het CvB 
vast; 

• vraagt het CvB voorafgaand toestemming aan de RvT voor iedere betaalde  of onbetaalde 

nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn aanstelling als bestuurder. 

Daarnaast anticipeert de RvT op opvolging van het CvB door zorg te dragen voor een profielschets van 

de bestuurder en een wervings- en selectieprocedure, die periodiek worden geactualiseerd. De RvT 

realiseert zich daarbij dat goed bestuur voor een groot deel niet in regels of richtlijnen is te vatten, maar 

draait om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij en handelen 

naar normen en waarden.  

 

De RvT zal de functionerings- en beoordelingscyclus zodanig inrichten dat ook invulling wordt gegeven 

aan deze zachte kant. Om zicht te hebben op het functioneren en de ontwikkeling van de bestuurder 

beperkt de Raad zich niet tot zijn eigen waarneming, maar zal daarnaast in ieder geval informatie bij de 

schooldirecteuren en bij de medezeggenschapsraad ophalen. Daartoe wordt periodiek een 360 graden 

feedback gehanteerd. 

In het beoordelingskader van de RvT m.b.t. het functioneren van de bestuurder 

worden resultaatafspraken opgenomen over strategie, leidinggeven/sturen, (interpersoonlijke) 

sensitiviteit, oordeelsvorming, ontwikkelen (van anderen) en communicatie. Hiernaast zal bestuur 

beoordelen of de bestuurder tijdig en adequaat voldoet aan de informatieplicht richting RvT en 

medezeggenschap. 

 

Ad 3 Klankbord  

De klankbordfunctie bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB, zowel anticiperend 

als reflecterend op beslissingen van het bestuur. De Raad van Toezicht acteert niet alleen volgend maar 

is ook proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het College van Bestuur als 

bevoegd gezag. De Raad van Toezicht verstaat onder de klankbordfunctie: 

a. toezicht dat met de bestuurder meedenkt, en als sparringpartner van de bestuurder  vooruitkijkt en 

hiertoe strategische thema’s agendeert; 

b. toezicht dat met de bestuurder naar het heden kijkt, externe ontwikkelingen  

beschouwt en de implicaties hiervan bespreekt voor de strategie. 

 

Ad 4 Ambassadeur voor de organisatie 

Ambassadeurschap gaat erover de KSU te verbinden met de externe omgeving. Het netwerk van de 

leden van de RvT kan ondersteunend en van toegevoegde waarde zijn in het leggen van kansrijke 

relaties als het gaat om het realiseren van de maatschappelijke opdracht. Dit gebeurt altijd in afstemming 

met het CvB en niet namens het CvB. Het CvB is de eerstverantwoordelijke en het aanspreekpunt van 

de KSU voor zowel in- als externe belanghebbenden.  
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HET TOETSINGSKADER 
Het toetsingskader beschrijft welke aspecten gemonitord worden en welke verwachtingen aan het 

CvB worden gesteld. In principe heeft het toezicht betrekking op het niveau van het bestuur en niet op 

schoolniveau.  

Het toetsingskader omvat daarmee de belangrijkste ambities en doelstellingen, inclusief de 

bijbehorende kritische prestatie-indicatoren (KPI’s), die afgeleid worden van de strategie, het 

meerjarenbeleid en de jaarplannen. Het toetsingskader is daarmee een hulpmiddel voor de 

besluitvorming van de Raad van Toezicht. 

 

Het toetsingskader voor de Raad van Toezicht van KSU wordt primair gevormd door de strategie die is 

beschreven in het Strategisch Plan. De strategie wordt jaarlijks geconcretiseerd in een 

organisatiejaarplan en begroting, die door het CvB ter goedkeuring aan de RvT worden voorgelegd. 

De RvT toetst de voortgang van het Strategisch Plan, het jaarplan en de begroting  in de eerste plaats 

aan de hand van de periodieke kwartaalrapportages, het Jaarverslag en de Jaarrekening. In het 

Jaarverslag wordt expliciet aangegeven in welke mate de het behalen van de inhoudelijke doelen op 

koers liggen. In de Jaarrekening gebeurt hetzelfde voor de financiële doelen. 

 

Ten tweede toetst de Raad van Toezicht de voortgang aan de hand van een aantal kritische 

prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze betreffen de thema’s onderwijsdoelstellingen, strategische doelen, 

identiteit, personeel, gebouwen en materiële voorzieningen, financiën, planning & control en naleving 

wet- en regelgeving. De KPI’s worden opgenomen in de periodieke rapportages met een korte 

toelichting en in het Jaarverslag en/of de Jaarrekening. De KPI’s zullen op voorstel van het CvB en in 

nauwe  samenspraak met de RvT (i.h.b. de auditcommissie en de commissie Kwaliteit en Innovatie 

ontwikkeld worden, vastgesteld worden door de RvT en uiteindelijk opgenomen worden in de 

managementrapportage. 

 

Ten slotte toetst de Raad van Toezicht de realisatie van de doelen aan de hand van de risicoanalyse. 

De toprisico’s (onderverdeeld naar strategische, externe en te 

minimaliseren risico’s) zijn geïdentificeerd en het CvB heeft met de RvT bepaald wat  de ‘risk 

appetite’ is (in welke mate men bereid is om risico’s te lopen). Het CvB rapporteert jaarlijks over de 

risico’s en beheersmaatregelen aan de RvT. 

 

Het toetsingskader geeft daarmee een overzicht van de aspecten waarop het toezicht zich richt, welke 

vragen aan de orde kunnen zijn en welke informatiebronnen te raadplegen zijn:  

 

Aspect Vragen Documenten/gesprekken 

1. Onderwijsdoelstellingen a. Levert de organisatie 

blijkens objectieve bronnen 

goede onderwijskwaliteit?  

b. Hoe beoordelen ouders en 

leerlingen die kwaliteit?  

c. Op welke manier voldoet de 

organisatie (voldoende) aan de 

vraag vanuit de samenleving 

en met welk resultaat?  

 d. Hoe wordt de sociale, 

verstandelijke en creatieve 

ontwikkeling van kinderen 

gestimuleerd en met welke 

resultaten?  

e. Op welke manier wordt er 

gezorgd voor een veilig leef- 

Kwartaalrapportages  

Resultatenanalyses 

Inspectierapportages  

Tevredenheidsonderzoek onder 

ouders/leerlingen 

Schoolbezoeken en gesprekken 

schooldirecteuren. 
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en leerklimaat en met welk 

resultaat? 

2. Realisatie van de 

(overige) strategische 

doelen 

a. Stelt het CvB de 

juiste/realistische prioriteiten? 

b. Is het beleid goed 

onderbouwd?  

c. Kan het beleid op draagvlak 

rekenen bij personeel en 

ouders?  

d. Worden (op tijd) de beoogde 

resultaten geboekt? 

Strategisch Plan 

Kwartaalrapportages  

Verslagen GMR  

Tevredenheidsonderzoek personeel 

en ouders 

3. Uitwerking en 

handhaving identiteit 

a. Wat is profiel van de 

organisatie?  

c. In hoeverre is de identiteit 

richtinggevend voor het 

bestuursbeleid?  

d. Waaruit blijkt het katholieke 

karakter van het onderwijs?  

e. Waaruit blijkt dat ouders en 

leerlingen van de KSU zich 

daarin herkennen? 

Statuten KSU 

Strategisch Plan 

Tevredenheidsonderzoek onder 

ouders en leerlingen  

Imago-onderzoek. 

Gesprekken Schooldirecteuren  

Schoolbezoeken  

4. Personeel a. Heeft de organisatie 

voldoende competente en 

gemotiveerde medewerkers?  

b. Hoe houdt het CvB daar 

zicht op?  

c. Hoe wordt in de organisatie 

aan professionalisering 

gewerkt en met welke 

resultaten?  

d. Is het personeelsbestand in 

balans? (leeftijd, ervaring, 

deskundigheid, verzuim, 

verloop enz.).  

e. Wat houdt goed 

werkgeverschap bij de KSU in?  

f. Heeft het CvB draagvlak bij 

het personeel? 

Integraal Personeelsbeleid  

Scholingsplan  

Kwartaalrapportages  

Analyse verzuimcijfers 

Tevredenheidsonderzoek personeel  

Verslagen GMR 

5. Gebouwen en materiële 

voorzieningen 

a. Is er adequaat 

onderwijsmateriaal om aan de 

onderwijskundige en 

pedagogisch didactische 

doelstellingen te werken?  

b. Is er een actueel 

meerjarenonderhoudsplan 

(MOP) voor de gebouwen   

voorzieningen?  

c. Bevat het MOP financiële 

risico’s en (hoe) is te voorzien 

in voldoende dekking?  

d. Is er een actuele, extern 

uitgevoerde RIE? Wordt het 

Plan van Aanpak n.a.v. de RiE 

conform planning uitgevoerd? 

Investeringsbegrotingen op 

schoolniveau  

Risicoanalyse 

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 

RIenE & Plan van aanpak  
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6. Financiën a. Draagt de begroting bij aan 

de realisatie van de 

strategische doelstellingen?  

b. Is de organisatie financieel 

‘in control’?  

c. Worden de middelen 

rechtmatig en doelmatig 

ingezet?  

d. Worden de adviezen van de 

accountant opgevolgd? 

Jaarverslag 

Jaarrekening  

Accountantsverslag 

Kwartaalrapportages  

Kadernota 

Jaarbegroting & 

meerjarenbegroting 

7. Planning en control a. Heeft het CvB de risico’s 

voor de organisatie goed in 

beeld?  

b. Zijn er scenario’s 

beschikbaar om deze risico’s 

te beheersen?  

c. Is de omgevingsanalyse 

actueel? 

Risicoanalyse  

Omgevingsanalyses 

Kwartaalrapportages 

8. Naleving wet- en 

regelgeving 

a. Wordt (op tijd) voldaan aan 

alle plan- en 

verantwoordingseisen van het 

CvB?  

b. Voldoet het personeel aan 

alle eisen (bevoegdheden, 

VOG enz.)?  

c. Wordt de Code Goed 

Bestuur PO op alle punten 

gevolgd of toegelicht? 

Jaarverslag  

Accountantsverslag 

Inspectiebeoordeling & - 

correspondentie 

 

 

Jaarkalender  

De RvT vergadert in principe 6 maal per jaar. Het betreft 4 reguliere vergaderingen en 2 

themabijeenkomsten. Tenminste één van de reguliere vergaderingen wordt gehouden ter goedkeuring 

van het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter en één vergadering 

ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar. Twee keer per jaar wordt aan de hand van 

kwartaalrapportages de voortgang van de organisatieontwikkeling besproken. Twee keer per jaar spreekt 

de RvT met de GMR. 

De RvT evalueert het eigen functioneren eens per jaar. Jaarlijks wordt het functioneren van het CvB 

geëvalueerd. 
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De planning van deze (periodieke) activiteiten is als volgt voorzien: 

 

Activiteit/Onderwerp jan febr mrt apr mei jun sept okt nov dec 

Reguliere vergadering    X  X   X X 

Themabijeenkomst  X     X    

Zelfevaluatie X          

Functioneren CvB  X         

Overleg GMR min  X         

Overleg GMR plus      X     

Kadernota    X       

Voorlopig resultaat     X     X  

Tevredenheidsonderzoeken     X      

Risicoanalyse          X 

(Update) managementletter         X X 

Jaarverslag, jaarrekening 

met accountantsverklaring 

     X     

Meerjarenbegroting      X     

Kwartaalrapportages   X   X  X  X 

 

De drie commissies van de RvT bepalen zelf hun vergaderfrequentie maar vergaderen ten minste twee 

keer per jaar.  

Daarnaast hebben ten minste de leden van de RvT die op voordracht van de GMR zijn benoemd 

tenminste eenmaal per jaar overleg met het de GMR. 

 

Evaluatie  

Dit document wordt periodiek geëvalueerd. Voor de hand ligt om dit telkens in dit in het kader van de 

jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren te doen. Indien noodzakelijk, maar in ieder geval eens 

per vier jaar, wordt het kader (opzet, inhoud, werkwijze) als geheel ter discussie gesteld. 

 

Bijlagen 

I Statuten  

II Reglement Raad van Toezicht 

III Reglement CvB 

IV Verantwoordelijkheden bestuur en toezicht 
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Bijlage IV Overzicht verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

 

 

Onderwerp RvT GMR CvB 

Begroting Goedkeuring advies vaststellen 

Jaarverslag (inclusief jaarrekening) Goedkeuring advies vaststellen 

Strategisch Plan Goedkeuring advies vaststellen 

Benoeming accountant Benoemen  advies 

Wijziging statuten en fusie Goedkeuring advies vaststellen 

Aanpassen reglementen Vaststellen advies advies 

Ontbinding stichting Goedkeuring advies vaststellen 

Oprichten nieuwe rechtspersoon Goedkeuring advies vaststellen 

Duurzame samenwerking Goedkeuring advies vaststellen 

Verkrijgen, vervreemden en 

bezwaren registergoederen 

Goedkeuring advies vaststellen 

Aantal bestuursleden en voorzitter 

bestuur  

Bepalen advies  

Arbeidsvoorwaarden bestuur Vaststellen   

Waarneming bestuur Aanwijzen   

Leden Raad van Toezicht  Benoemen Bindende voordracht 1 

lid 

 

Schorsing of ontslag bestuur Besluiten advies  

Aanvraag Faillissement / surseance Goedkeuring advies vaststellen 

Treasurystatuut Goedkeuring  vaststellen 

Aangaan van geldleningen boven 

limiet 

Goedkeuring advies vaststellen 

 

 


