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Leidraad werkwijze Raad van Toezicht Montessori College

Het reglement voor de Raad van Toezicht is gebaseerd op het document'Code Goed Onderwijsbestuur' Het

reglement zelf is voorbereid door het toenmalige bestuur van het Montessori College, in het proces om tot de

vorming van een RvT te komen, als gevolg van de invoering van de wet'Goed Onderwijsbestuur'. De'Code Goed

Onderwijsbestuu/ is als informatie toegestuurd bij de eerste sollicitatieronde voor leden van de nieuwe RvT in

2010.

De raad van Toezicht heeft zich op 7 april 2011 gebogen over een toezichtkader. Daarvoor is gebruik gemaakt

van het boekje 'lntern toezicht op onderwijsbestuur' Meso focus uitgave nr 79.

Tijdens die bijeenkomst is ervoor'gekozen om de bijlagen bij het boekje te gebruiken voor de ontwikkeling van

een passende werkwijze in de RvT.

Deze bijlagen zijn:

1. Gedragsregels interne toezichthouders

2. Beginselen van goed (intern) toezicht

3. Kengetallen bij intern toezicht

4. lnhoud denkbijeenkomsten raad van toezicht

5. Kijken naar organisaties vanuit vier dimensies

Deze bijlagen (achteraan in dit document toegevoegd) geven een werkkader dat de RvT gebruikt voor speciale

reflectiebijeenkomsten. Het toezichtkader is nog in ontwikkeling. Op de reflectiebijeenkomst van de RvT in 2011-

2012 zijn criteria besproken in relatie tot de montessori-identiteit. Om deze reden is bijlage 3 al aangevuld met de

montessorivisitatie.
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Preambule

Het bestuur van het Montessori College Nijmegen-Groesbeek is voornemens het bestuursmodel van de Stichting

Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en Omstreken aan te passen.

ln onderliggend document zijn voorstellen opgenomen om te komen tot een Raad van Toezicht model (RvT).

Daarbij is aansluiting gezocht bij de Code Goed Onderwijs Bestuur zoals vastgesteld door de leden van de VO-

raad op 28 mei 2008. Het sturingsmodel van het Montessori College, zoals deze o.a. in de strategische

beleidsvisie is uitgewerkt, wordt in acht genomen.

Uitgewerkt zijn bestuurlijke en organisatorische context en de governance code. Tevens zijn de

conceptreglementen RvT en Bestuurder toegevoegd.

Na bespreking in bestuur, schoolleiding en medezeggenschapsraad kan vaststelling in december plaatsvinden en

kunnen de statuten door de notaris dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Nijmegen

november 2009
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1 De bestuurlijke context

De Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en Omstreken (hiema te noemen Montessori College) is per

01-04-1993 opgericht.

ln december 2009 zijnlworden de statuten van de Stichting hezien om te voldoen aan de nieuwe inzichten rond goed

bestuur van het onderwijs in de 21ste eeuw. Er is gekozen voor een besturingsmodel waarin -in aansluiting op

wetgeving dienaangaande- Toezicht en Bestuur van elkaar gescheiden zijn. Tevens is besloten de functie van

rector om te vormen tot die van Bestuurder. Deze vormt het Bestuur van de Stichting die de school in stand houdt

en waar nodig ontwikkelt. De Bestuurder legt verantwoording over zijnlhaar functioneren af aan de Raad van

Toezicht.

Hierdoor wordt bewerkstelligd dat het bestuur en de bijbehorende verantwoordelijkheid intern en dichter bij de

concrete uitvoering komt en er daarnaast een meer extern functionerende toezichthoudende rol ontstaat.

2 De organisatorische context

2.1 De instelling

De onderwijsinstelling biedt Voortgezet Montessori Onderwijs aan op vmbo, havo en vwo niveau. De

werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de context van een scholengemeenschap waarbinnen kernteams

werken met een grote eigen verantwoordelijkheid. ln deze setting vormt de Bestuurder het hoogste echelon. De

Bestuurder draagt zorg voor de integrale besturing en heeft de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs, de

dienstverlening en de bedrijfsvoering van de hele instelling. De Bestuurder is namens de stichting werkgever van

alle medewerkers.

2.2 Organisatorische kaders, sturingsmodel en interne structuur van
v e r a ntw oo rd e I ij kh e d e n

Het Montessori College werkt sinds de oprichting met een sturingsmodel waarbij verantwoordelijkheden laag in

de organisatie zijn neergelegd.

De kaders

r Het primaire proces staat centraal en de ontwikkeling van de leerling is leidend.

. De verantwoordelijkheid voor onderwijs en begeleiding aan een bepaalde groep leerlingen is zo laag

mogelijk in de organisatie gelegd, bij een team van docenten.

. De inrichting van de kernteamstructuur is de vertaling hiervan op het laagste niveau.

¡ Een schoolleider begeleidt de kernteams in hun verantwoordelijkheid voor onderwijs en begeleiding.

Het studngsmodel

r De Bestuurder draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle besluiten betreffende de wijze waarop

het Montessori College uitvoering geeft aan haar maatschappelijke opdracht zoals die in de statuten van

de Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en Omstreken (VMONO) is vastgelegd en legt

hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

¡ Met betrekking tot de ontwikkeling en uitvoering van het beleid wordt de Bestuurder bijgestaan door de

leden van de schoolleiding (SL) en door de stafmedewerkers van de Centrale Diensten via het Stafoverleg

(so).
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a

a

a

De Bestuurder stelt het collegebrede beleidskader vast na de dialoog hierover met de schoolleiding.

De schoolleiders stellen binnen dit kader hun beleid voor na dialoog hierover met de kernteams waarvoor

zij verantwoordelijk zijn.

Stafmedewerkers stellen beleid voor aan de schoolleiding ten behoeve van een optimale ondersteuning.

De Bestuurder stelt vervolgens vast.

Schoolleiding en stafleden leggen via een adequate planning & control cyclus verantwoording over de

uitvoering af aan de Bestuurder.

2.3 Organigram en ¡nterne overlegstructuur

SL

SL SL SL

KT

Het Montessori College kent een structuur die nu nog gerelateerd is aan de (vier) schoollocaties. Elke locatie

heeft een schoolleider. Na realisering van de nieuwbouw zal deze structuur worden aangepast. De koppeling aan

kernteams blijft hierin gehandhaafd.

lnteme overlegstruc{uur

Waar over beleid wordt gesproken gaat het ook over planning, monitoring en evaluatie ervan.

6

lCT, Personeel, Leerlingenadrn.,

F inanciÈn, Facilitair/Hu isvesting

RvT

Bestuurder

Overleg Deelnemers Verantwoordel ijkheid/Onderuerpen

Raad van Toezicht Raad van Toezicht en

Bestuurder n

Goedkeuring van de in de statuten limitatief

opgesomde ondenuerpen en inspiratie en advisering

in ruime zin

SL Bestuurder en leden

schoolleiding *
Voorbereiding beleid, kaders en validering

besluiten, Bestuurder rondt besluitvorming af,

lnitiëren beleidsdiscussie

a

a

Stafoverleg (SO) Bestuurder en staf-

functionarissen

a

a

Organisatie van ondersteuning t.b.v. Bestuurder

en locatiedi recteuren (onderwijs & kwaliteitszorg,

financiële verantwoording/bedrijfsvoeri n g &

leerlingenadministratie, monitoring

personeelsbeleid, personeelszorg &

personeelsadministratie en de ICT)

Advisering t.a.v. beleid en beleidsontwikkeling
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Locatiestraf Locatieleider en

kernteamcoördinatoren

a

Overleg over organisatie en uitvoering van het

onderwijs op locatie

Advisering t.a.v. beleid en beleidsontwikkeling

a

Kemteams Leden van kernteam a Besluitvorming over beleid rond ondenvijs en

begeleiding aan de tot het team 'behorende'

groep leerlingen, binnen 5 punts kader

Personeelsgeleding

Medezeggenschapsraad

Leden personeel

medezeggenschapsraad

en Bestuurder

Onderwerpen welke in het kader van de wet op

de medezeggenschapsraden ter kennisname,

advies of besluitvorming dienen te worden

voorgelegd en al hetgeen door de Bestuurder

wenselijk wordt geacht.

a

Centrale Oudenaad Leden van de ouderraad

en Bestuurder

Onderwerpen welke in het kader van de wet op

de medezeggenschapsraden ter kennisname,

advies of besluitvorming dienen te worden

voorgelegd en al hetgeen door de Bestuurder

wenselijk wordt geacht.

a

*lndien gewenst wordt deelname uitgebreid met een staflid of schoolleider

Besluitvorming en onderbouwing daarvan wordt steeds schriftelijk vastgelegd

3 De uitwerking van de Governance Code binnen het Montessor¡
College

Door zich aan te sluiten bij de Code Goed Onderwijs Bestuur zoals deze vastgesteld is door de leden van de VO-

raad maakt de RvT zichtbaar dat het zijn specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid waar wil maken. De

Code schrijft voor dat binnen het Montessori College geregeld is hoe invloed en betrokkenheid van alle

belanghebbenden gegarandeerd wordt. Tevens is vastgelegd dat jaarlijks aan alle belanghebbenden

verantwoording afgelegd wordt over het in dat jaar gevoerde beleid en de behaalde prestaties.

Het Montessori College sluit zich ook aan bij de Klokkenluidersregeling zoals die door de VO Raad is vastgesteld

3.1 Visie

ln haar rol als Toezichthouder ziet de RvT toe op de wijze waarop het Montessori College zijn maatschappelijke

betekenis waarmaakt en richt zich daarbij op de volgende invalshoeken:

. de instelling levert het best mogelijke onderwijs, zodat ieder kind het maximale rendement uit zijnlhaar

mogelijkheden kan halen;

. de instelling creëert omstandigheden waarbinnen leerlingen zich optimaal als volwassen burger kunnen

ontwikkelen (burgerschaPszin) ;

. voor de medewerkers worden optimale omstandigheden gecreëerd om hun bijdrage aan deze processen

te leveren (goed werkgeverschaP);

¡ de instelling is zodanig georganiseerd dat taakstellingen ook feitelijk kunnen worden gerealiseerd waarbij

op transparante wijze verantwoording wordt afgelegd over de prestaties.
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3.2 De verantwoording

De verticale verantwoording

ln de externe verticale verantwoording legt de Bestuurder via jaarrekening en jaarverslag verantwoording af aan

de overheid.

ln de interneverticale verantwoording legt de Bestuurder verantwoording af aan de RvT. ln het organisatiemodel

en de sturingsfilosofie van het Montessori College (verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie)

leggen de kernteams verantwoording af aan de schoolleider en de schoolleiders (o.a. via de P&C cyclus) aan de

Bestuurder.

De horizontale verantwoording

ln de interne horizontale verantwoording zoekt het Montessori College de dialoog met belanghebbenden:

leerlingen, ouders en personeelsleden. De interne verantwoording wordt ook geregeld via diverse overleg- en

adviesorganen en via de medezeggenschap. Voor de medezeggenschap baseren wij ons op het document:

Medezeggenschap op het Montessori College

De externehorizontale verantwoordelijkheid wordt genomen door het betrekken van externe belanghebbenden bij

de ontwikkeling van de school zoals vooropleidingen, vervolgopleidingen en gemeenten en door het participeren

door vertegenwoordigers van de school in externe netwerken.

3.3 Toezicht

De uitvoerder van de toezichthoudende functie heeft tot taak het houden van toezicht op het handelen van de

Bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de instelling. De RvT neemt haar expliciete

verantwoordelijkheid t.a.v. de goedkeuring van het strategische beleid, de goedkeuring van de jaarrekening (en

de begroting), de goedkeuring van het jaarverslag, de benoeming/ontslag van de Bestuurder, het vaststellen van

de rechtspositie/bezoldiging van de Bestuurder en de eventuele wijziging van de statuten van de stichting.

4 Onderliggende afspraken

ln twee documenten zijn de werkafspraken vastgelegd t.a.v. de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

RvT (bijlage 1) en de Bestuurder (bijlage 2).
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Bijlage 1 Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van het Montessori College besluit, met inachtneming van de statuten
van de Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en Omstreken (hierna te
noemen "Stichting") het navolgende reglement vast te stellen:

Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht.
1.1 De statuten van de Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en

Omstreken voorzien in de Raad van Toezichtstructuur.

t.2 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen
van de Stichting, op het door de Bestuurder te voeren bestuur en op de algemene gang
vanzakenbinnen de onder de Stichting vallende school. De Raad van Toezicht staat
de Bestuurder met gewaagd en ongevr¿ngd advies herzijde.Indien er meer dan één
Bestuurder benoemd is dient voor oo Bestuurder" gelezente worden o'Bestuurders".

Artikel2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
2.1 De Raad van Toezicht toetst of de Bestuurder bij haar beleidsvorming en de uitvoering

van haar bestuurstaken oog houdt op het belang van de Stichting in relatie tot de
maatschappelijke functie van de Stichting. Tevens toetst de Raad of er een zorgvuldige
en evenwichtige afiveging wordt gemaakt van de belangen van allen die bij de
Stichting betrokken zijn.

2.2. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de gang van zaken in de stichting, meer in het
bijzonder ziet de Raad toe op de naleving van de statuten, van de wettelijke
verplichtingen en van de governancecode alsmede op de afivijkingen van die code.
Voorts ziet de Raad van Toezicht toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige
en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen
op grond van de wet op het voortgezet onderwijs of anderszins.

2.3. De Raad van Toezicht fungeert tevens als klankbord voor het bestuur van de stichting.

2.4

a.

b.
c.
d.
e.

f.

ûÞ,

h.

De volgende besluiten van het bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de

Raad van Toezicht:
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld van een ander verbindt ( artikel 7 lid2);
de vaststelling van de begroting, dejaarrekening en hetjaarverslag ( artikel 13 lid 4 );
de wijziging van de statuten ( artikel 15);
de ontbinding van de stichting ( artikel 16 );
het vaststellen of wijzigen van de governancecode ( artikel 17 );
het binnen de kaders van de goedgekeurde begroting aangaan van financiële
verplichtingen, anders dan die welke voortvloeien uit arbeidscontracten en welke een

bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) per transactie te boven gaani
besluiten over duurzame samenwerking, fusie, afsplitsing, verplaatsing of
opheffing van het Montessori College als geheel of een onderdeel daarvan;
besluiten betreffende het beëindigen van het dienstverband van een aanmerkelijk
aartta1- werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
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i. de a¿nstelling van de controller;
j. de aanwijzingvan de in artikel 13 lid 2 bedoelde registeraccountant;
k. de vaststelling van een Reglement Bestuur Montessori College waarin de onderlinge

taakverdeling tussen de bestuurders wordt geregeld;
l. de vaststelling van een treasury-statuut;

m. het a¿mvragen van faillissement en surséance van betaling met betrekking tot de

stichting.

2.5 De Raad van Toezicht is voorts onder meer belast met de volgende taken:
a. het vervullen van de werkgeversrol ten aanzien van de bestuurder van de

stichting; in dat kader is de Raad van Toezicht belast met het benoemen, schorsen en
ontslaan van de bestuurder, alsmede, met in achtneming van het gestelde in artikel
24el lid 3 van de wet op het voortgezet onderwijs, met de vaststelling van diens
arbeidsvoorwaarden.

b. het goedkeuren van het door het bestuur op te stellen beleidskader;
c. het jaarlijks houden van een functionerings-/beoordelingsgesprek met de bestuurder;

2.6 De Raad van Toezicht heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen in
gebruik bij dan wel van de stichting en tot alle gegevensdragers waarvan de stichting
gebruik maakt en hij knjgt te allen tijde van de bestuurder de informatie
die hij nodig acht voor de goede uitoefening vanzijntaken; deze rechten komen ook
toe aan elk lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk.

2.7 De Raad vanToezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de vastgestelde en
goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten stroken met de

stichtingsdoelen.
De Raad van Toezicht en de Bestuurder maken daarbij afspraken over de ijkpunten die
door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

Artikel3 Informatievoorziening
3.1 De Bestuurder verschaft de Raad van Toezicht tijdig de benodigde informatie voor een

adequaat functioneren. In de rcgel zal dit geschieden ter voorbereiding op, dan wel bij
uitzondering tijdens de vergaderingen van de Raad.

3.2 Indien daarvoor aanleiding is, zal de Bestuurder de Raad van Toezicht tussentijds van
relevante informatie voorzien.

J.J Ten behoeve van de toezichthoudende rol kan de Raad van Toezicht zich binnen de

school laten informeren. In principe gebeurt dit in overleg met de Bestuurder.

3.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in
het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krtjgt en die
redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen

en niet buiten de Raad van Toezicht en de Bestuurder openbaar maken, ook niet na

zijn/haar aftreden.

Artikel4 Samenstelling Raad van Toezicht
4.1 De stichting wordt bestuurd door één Bestuurder onder toezicht van een Raad van

Toezicht, bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

4.2 Profiel Raad van Toezicht
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4.3

4.4

4.5

4.6

De Raad van Toezicht heeft een profielschets van de Raad in zijn totaliteit en gaat op
het moment van een vacature binnen de Raad na of de profielschets nog voldoet. De
Raad gaat daarbij ook te rade bij de Bestuurder. Zonodig stelt de Raad de profielschets
bij. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

Het profiel voor de Raad dient er toe te leiden dat deze zodanig is samengesteld dat:
o voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de

Stichting in het bijzonder aanwezig is;
o een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
o een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines

aartwezigis, waarbij o.m. gedacht wordt aan de relatie onderwijs - externe
netwerken en financieel-economische, juridische, overheidsbestuurlijke, sociale en
bedrij fskundige achtergronden;

o de leden van de Raad ten opzichte van elkaar en de Bestuurder onaftrankelijk en
kritisch opereren;

o adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de

Bestuurder.

Profiel lid van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en
eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn
opgenomen en vult deze per zetel aanmet een specifieke detaillering naar achtergrond,
discipline en deskundigheid.

Het profiel voor een lid van de Raad bevat tenminste de volgende aspecten:

o duidelijke en aantoonbare affiniteit met de doelstelling, visie en functie van de

Stichting;
o algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
o een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

o het vennogen en de attitude om de Bestuurder met raad en als klankbord terzijde te
staan;

o het vennogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van de Bestuurder
te toetsen;

o het vetmogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

o integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
o het vennogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de

Bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
o voldoende beschikbaarheid.

De voorzitter en de plv. voorzitter van de Raad van Toezicht
De voorzitter en de plv. voorzitter van de Raad van Toezicht worden door de Raad uit
zijn midden benoemd. Van de voorzitter van de Raad worden, onvenninderd de

profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad

nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
o het vennogen te bezitten om op basis van natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in

de Raad vanToezicht te vervullen;
o over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te

vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad;

o over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om op gezaghebbende wijze
uitvoering te kunnen geven aan de werkgeversrol ten opzichte van de Bestuurder.

o over inzicht en overzicht te beschikken ten aatuienvan de taken en functie van de

Raad en de Bestuurder;
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o over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hijlzij zonodig extern
een rol in het belang van de Stichting kan vervullen;

o de voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de
Bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de
Raad;

o Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde
van de voorzitter.

Artikel5 Onverenigbaarheid
In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

5.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door
integriteit, respect en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij/zij in de
uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting, ouder-
of verzorgerschap van een leerling uitgezonderd.

5.2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van)
onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de
Stichting kan ontstaan, zalhet betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter
daarvan in kennis stellen.

Artikel6 Benoeming en aftreden
6.I De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de

Raad na benoeming ingevolge de statuten zittingheeft voor een periode van vier jaar.
Deze periode kan éénmaal verlengd worden. Het rooster wordt zodanig ingericht dat
continuiteit gewaarborgd blijft, zodanig dat niet voorzitter en plv. voorzitter
gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

6.2 De Raad stelt vast warìneer sprake is van een vacature en stelt een profielschets op na
overleg met de Bestuurder. Werving van kandidaten gebeurt volgens een tevoren door
de Raad van Toezicht vastgestelde procedure.

6.3
a.

b.

c.

d.

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
in het jaar waarin het lid van de Raad van Toezicht volgens rooster moet aftreden op
het ogenblik waarop zijn opvolger is benoemd, doch uiterlijk op een en dertig
december van dat jaar;
door indiensttreding van het lid van de Raad van Toezicht bü de stichting alsmede
door aanvaarding van diens benoeming tot lid van een medezeggenschapsraad of een
ouderraad;
door opzegging van de zijde van het lid van de Raad van Toezicht, diens overlijden of
het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij ontslag hem verleend door de overige leden van de Raad van Toezicht om
redenen ontleend aan het belang van de stichting; het besluit hiertoe dient
genomen te worden met unanimiteit, de stem van het betrokken

Artikel T Werkwijze van de Raad van Toezicht
7.1 De Raad van Toezicht kan desgewenst overgaan tot een verdeling van

aandachtsgebieden onder haar leden. Een dergelijke toedeling van portefeuilles laat
onverlet de integrale verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en de eigen
verantwoordelijkheid van de Bestuurder.

7.2 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt plaats tijdens vergaderingen van de

Raad van Toezicht. De Bestuurder is aarrwezigbij de vergaderingen van de Raad van
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7.3

Toezicht, tenzij de Raad aangeeft zonder de Bestuurder te willen vergaderen. In het
laatste geval informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht de Bestuurder over
inhoud en resultaten van de vergadering.

De Bestuurder bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de

voorzitter van de Raad van Toezicht voor. Besluiten die conform de statuten van de

Stichting voorbehouden zijn aan de Raad van Toezicht worden schriftelijk
geagendeerd.

De Raad van Toezicht vergadert in de regel zes keer per jaar waarvan tenminste één

vergadering wordt gehouden ter bespreking van hetjaarverslag en één vergadering ter
bespreking van de jaarbegroting.

De Bestuurder voorziet de Raad van Toezicht van een adequaat functionerend
secretariaat. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor
leden van de Raad van Toezicht.

Een auditcommissie financiële huishouding wordt ingesteld, deze bestaat uit de

controller, de bestuurder en een lid van de Raad van Toezicht.

7.4

7.6

7.5

7.7 De controller heeft het recht zichzonder tussenkomst van de Bestuurder tot de Raad

van Toezicht te wenden. Hlj neemt daartoe contact op mket de voorzitter van de Raad

van Toezicht.

Artikel S Evaluatie
8.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke

vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht, het functioneren van de

Bestuurder en het functioneren van de onderlinge verhoudingen wordt geëvalueerd.

8.2 De voorzitter (eventueel in samenspraak met één of meer van de andere leden van de

Raad van Toezicht) voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de

Bestuurder en betrekt daarin de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht komende
aandachtspunten. In de functionerings- en beoordelingsgesprekken komen de

doelstellingen voor het komende jaar aan de orde, resp. de evaluatie m.b.t. het
realiseren van de doelstellingen.

Artikel9 Honoreringen/ofonkostenvergoeding
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks geëvalueerd en

door de Raad van Toezicht vastgesteld. De leden van de Raad van Toezicht
ontvangen voor hun werkzaamheden een honorarium dat niet hoger kan zijn dan het

adviesbedrag van de Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen.
Voor het jaar 2010 is het honorarium vastgesteld op € 4.000 voor de voorzitter,
€ 3.000 voor de vice-voorzitter en € 2.000 voor de overige leden.

De leden van de Raad van Toezicht zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders

in Onderwijsinstellingen. De kosten van het lidmaatschap komen voor rekening van

het Montessori College.
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Artikel 10 Wijziging reglement
10.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na

of dit reglement nog aan de daamante stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagl
daarover ook advies van de Bestuurder.

10.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht,
waarbij de meerderheid van de leden aarrwezig dient te zijn. Over een voorgenomen

wijziging wordt advies gevraagd aan de Bestuurder.

Vastgesteld d.d. l" ) upl u,^ lt'e^ ?'ol2-

voorzitter: r,Ú--r. Nit Overige leden: E.G.

u
/

P.J

E.B. W
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Bijlage 2 Reglement Bestuurder Montessori College

Artikel 1 Vaststelling

o Dit huishoudelijk reglement voor de Bestuurder is vastgesteld op ... december 2009 door de Raad

van Toezicht van het Montessori College.

o Het reglement bevat bepalingen ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Bestuurder

o Het huishoudelijk reglement treedt in werking met ingang van ... december 2009

o De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn in overeenstemming met de betreffende artikelen

in de statuten en in lijn met het reglement van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht t.o.v. de Bestuurder

De Raad van Toezicht behoudt de expliciete verantwoordelijkheid voor de volgende zaken:

o het goedkeuren van een meerjaren beleidsplan en de meerjarenbegroting voor het gehele

Montessori College;

o het goedkeuren van de jaarplanbegroting van het Montessori College;

o het goedkeuren van het financieel jaarverslag en de financiële jaarrekening;

o het houden van integraal toezicht op het beleid van de Bestuurder en de algemene gang van zaken

in de instelling;

o het goedkeuren van strategische beslissingen van de Bestuurder;

o het goedkeuren van besluiten van de Bestuurder omtrent de aankoop van registergoederen en het

vestigen van zakelijke rechten w.o. het recht van hypotheek;

o het goedkeuren van besluiten van de Bestuurder tot een duuzame samenwerking met een andere

rechtspersoon als mede verbreking van een zodanige samenwerking indien deze samenwerking of

verbreking van ingrijpende betekenis is;

o statutenwijziging en besluiten tot overdracht van afdelingen c.q. fusie met andere instellingen;

o benoeming, ontslag en bezoldiging van de Bestuurder.

Artikel 3 De opdracht aan de Bestuurder

Aan de Bestuurder zijn de volgende verantwoordelijkheden opgedragen:

o De Bestuurder heeft de eindverantwoordelijkheid voor een maatschappelijk verantwoorde

uitvoering van alle activiteiten die binnen de maatschappelijke opdracht van het Montessori College

vallen.

o De Bestuurder heeft binnen de kaders die haar door de Statuten van de Stichting en in lijn met de

eigen verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht - de verantwoordelijkheid voor de

voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het totale beleid met betrekking tot:

. Alle aspecten van het werkgeverschap

. De onderuvijsorganisatie, de onderwijsuitvoering en onderwijsontwikkeling

. Financiën, beheer en huisvesting

. ICT

. PR en communicatie

. Personeel en organisatie

. Externevertegenwoordiging.

o De Bestuurder draagt zorg voor het verkrijgen van draagvlak voor het door de Raad van Toezicht

goed gekeurde (meerjaren)beleid.
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o De Bestuurder is bevoegd bepaalde in een besluit omschreven taken en bevoegdheden met de

bijbehorende verantwoordelijkheden op te dragen aan andere personen of organen.

o De Bestuurder is voozitter van de Schoolleiding (SL) en het Stafoverleg (SO) De Bestuurder houdt

functionerings- en beoordelingsgesprekken met de locatieleiders en de stafmedewerkers.

o De Bestuurder vertegenwoordigt de Stichting zowel binnen als buiten de instelling, waaronder de

raden voor medezeggenschap

o De Bestuurder draagt zorg voor het ambtelijk secretariaat van de Raad van Toezicht.

o De Bestuurder geeft leiding en actieve ondersteuning aan de stafmedewerkers.

Artikel 4 Functionerings- en beoordelingsgesprekken

De voozitter van de Raad van Toezicht (eventueel in samenspraak met één of meer van de andere

leden van de Raad van Toezicht) voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de

Bestuurder en betrekt daarin de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht komende aandachtspunten.

ln de functionerings- en beoordelingsgesprekken komen de doelstellingen voor het komende jaar aan de

orde, resp. de evaluatie m.b.t. het realiseren van de doelstellingen.

Artikel 5 Werkingsduur en wijzigingen

Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Na drie jaar zal het worden geëvalueerd. lndien wijzigingen

nodig en/of gewenst zijnzal dit tijdig, dat wil zeggen tenminste drie maanden voor die datum, worden

bezien.

Vaststelling of wijziging van dit reglement geschiedt door de Raad van Toezicht na overleg met de Bestuurder

L S¿vrle-r* hot''l-ôlz

Toezicht Plv van Toezicht

P.J

Raad
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Bijlage 3 Werkafspraken schoolleiding en kernteams

Ten aanzien van de werkafspraken schoolleiding-kernteams wordt verwezen naar de documenten Leiding geven

aan ontwikkeling en Het kernteam op het Montessori College, die resp. zijn vastgesteld in 2003 en 2000. Deze

documenten zullen in technische zin worden aangepast aan de nieuwe situatie maar inhoudelijk niet worden

veranderd.
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Bijlage 4 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een
ernstige m isstand (' Klokken luidersregelin g VO')

Preambule

De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Montessori College biedt een

heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd)

vermoeden van een misstand bestaat.

De regeling brengt het uitgangspunt tot uitdrukking dat een vermoeden van een misstand in beginsel eerst intern

aan de kaak moet worden gesteld. De organisatie moet (in beginsel) in de gelegenheid worden gesteld om zelf

orde op zaken te stellen. ln bepaalde gevallen biedt de regeling echter de mogelijkheid om extern melding te

doen. ln gevallen waarin in redelijkheid niet venvacht kan worden dat de interne procedure doorlopen wordt, kan

(direct) melding worden gedaan bij een onafhankelijke externe derde.

De regeling biedt duidelijkheid over zorgvuldigheidseisen en biedt de betrokkene bescherming tegen benadeling.

De regeling brengt hiermee tot uitdrukking dat het (intern) melden van een misstand gezien wordt als een bijdrage

aan het verbeteren van het functioneren van de organisatie en dat de melding serieus zal worden ondezocht.

De onderhavige regeling is niet bedoeld voor persoonlijke klachten van betrokkenen en moet onderscheiden

worden van de Klachtenregeling en het Pestprotocol.

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen het Montessori College

Artikel 1: Begripsbepalingen en Algemene Bepalingen

LA. Begripsbepalingen

ln deze regeling wordt verstaan onder:

a. betrokkene:

- degene die op basis van een arbeidsovereenkomst, werkzaam is ten behoeve van het bevoegd gezag en

voorts uitzendkrachten, gedetacheerden en stagiaires;

- degene die anderszins werkzaam is ten behoeve van het bevoegd gezag.

b. commissie: de Commissie lntegriteitvraagstukken (ClV) als bedoeld in artikel4;

c. bevoegd gezag: in deze regeling de bestuurder;

d. toezichthouder: in deze regeling de raad van Toezicht;

e. schoolleiding: eindverantwoordelijk schoolleider, als omscheen in art. 32 lid 2 WVO;

f. een vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de

organisatie waar betrokkene werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg

van:

- een (dreigend) strafbaar feit

- een (dreigende) schending van regels

- een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu

- een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen

- een (dreigende) verspilling van overheidsgeld

- (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten

- enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een

misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.
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1.8. Algemene bepalingen

a. Deze regeling is van toepassing op alle betrokkenen en heeft als doel hen zonder gevaar voor hun

(rechts)positie, de mogelijkheid te bieden te rapporteren over een (vermoeden van) een misstand van

ethische, operationele of financiële aard binnen het bestuur.

b. Deze regeling is niet bedoeld voor:

- klachten van persoonlijke aard van een betrokkene

- klachten waarin andere regelgeving vooziet.

c. De betrokkene die een melding maakt van een vermoeden van een misstand dient niet uit persoonlijk gewin te

handelen.

d. De betrokkene die een melding maakt van een misstand waar hijzelf bewust aan heeft deelgenomen, is niet

gevrijwaard van sancties.

Artikel 2: lnteme melding

1. Tenzij sprake is van een ui2onderingsgrond als bedoeld in artikel 8 lid 2, meldt betrokkene een vermoeden

van een misstand intern

a. bij het bevoegd gezag of,

b. indien het vermoeden van een misstand het bevoegd gezag betreft, bij de toezichthouder,

2. Hel bevoegd gezag of de toezichthouder legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is schriftelijk

vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door betrokkene, die daarvan een gewaarmerkt afschrift

ontvangt.

3. Het bevoegd gezag of de toezichthouder stelt terstond na melding van een vermoeden van een misstand een

commissie in en brengt deze van de interne melding op de hoogte.

4. De voozitter van de commissie stuurt een ontvangstbevestiging aan de betrokkene, die een vermoeden van

een misstand heeft gemeld.

5. Onmiddellijk na melding van een vermoeden van een misstand bij de commissie start die, voozover dit

noodzakelijk geacht wordt voor de uitoefening van haar taak, een ondezoek.

6. De betrokkene die het vermoeden van een misstand meldt en degene(n) aan wie het vermoeden van de

misstand is gemeld, behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van het bevoegd gezag of de

toezichthouder wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de organisatie. Bij het

verschaffen van informatie zal de identiteit van de betrokkene niet worden genoemd en zal de informatie zo

worden verstrekt dat de anonimiteit van de betrokkene zo veel mogelijk gewaarborgd blijft.

Artikel 3: Ontvankelijkheid

L De commissie verklaart de melding van een vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk indien geen

sprake is van een misstand waarover de commissie adviseert.

2. lndien de melding niet-ontvankelijk verklaard wordt, brengt de commissie het bevoegd gezag en betrokkene

die een vermoeden van een misstand intern heeft gemeld, hiervan schriftelijk en met redenen omkleed op de

hoogte.

Arti kel 4: Ad hoc Commissie I ntegriteitsvraagstukken

l. De commissie bestaat uit een voozitter en twee leden.

2. Een lid wordt benoemd op voordracht van het bevoegd gezag, het andere lid op voordracht van de MR.

Gezamenlijk kiezen de leden een onafhankelijke voozitter.

3. De voozitter en de leden mogen in ieder geval:

- geen deel uitmaken van het bevoegd gezagi

- geen toezichthouder zijn bij het bevoegd gezag;
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- niet werkzaam z¡jn voor of bij het bevoegd gezag;

- leerling of wettelijk vertegenwoordiger van een leerling zijn bij het bevoegd gezag

ArtikelS: Ondezoek

1. Ten behoeve van het ondezoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand is de

commissie bevoegd namens het bevoegd gezag alle inlichtingen in te winnen die zij voor de vorming van haar

advies nodig acht. Het bevoegd gezag is verplicht de commissie de gevraagde informatie te verschaffen, dan

wel behulpzaam te zijn bij de venverving ervan.

2. Ten behoeve van het ondezoek betreffende een melding van een vermoeden van een misstand, kan de

commissie in ieder geval het bevoegd gezag horen.

3. lndien de inhoud van de door het bevoegd gezag verstrekte informatie - vanwege het vertrouwelijke karakter -

uitsluitend ter kennisneming van de commissie dient te blijven, wordt dit aan de commissie mede gedeeld.

4. De commissie kan ter verkrijging van de benodigde informatie deskundigen inschakelen.

5. Alle in redelijkheid door de commissie te maken kosten worden door het bevoegd gezag vergoed.

Artikel 6:Advies

1. lndien het gemeld vermoeden van een misstand ontvankelijk is, legt de commissie zo spoedig mogelijk, doch

uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de melding, haar bevindingen betreffende de melding van een

vermoeden van een misstand vast in een advies, gericht aan het bevoegd gezag of de toezichthouder.

2. ln bijzondere gevallen kan deze termijn worden verlengd met maximaal acht weken.

3. lndien het gemeld vermoeden van een misstand niet-ontvankelijk is zal de commissie de melding niet in

behandeling nemen en dit in het advies vastleggen.

4. Het advies wordt in geanonimiseerde vorm en met inachtneming van het eventueel vertrouwelijke karakter

van aan de commissie verstrekte informatie en de tezake geldende wettelijke bepalingen, verstrekt aan de

betrokkene en het bevoegd gezag.

5. lndien de situatie daarom vraagt kunnen, vooruitlopend op het advies, noodmaatregelen worden getroffen om

een noodsituatie op te heffen.

ArtikelT: Standpunt

l. Binnen vier weken na ontvangst van het advies van de commissie, worden betrokkene degene(n) op wie het

vermoeden van een misstand betrekking heeft, door of namens het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte

gebracht van een inhoudelijk standpunt betreffende het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt

aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid dan wel zal leiden.

2. lndien het standpunt niet binnen vier weken kan worden gegeven, kan deze termijn met ten hoogste vier

weken worden verlengd. Het bevoegd gezag of de toezichthouder zal hiervan schriftelijk melding doen aan

betrokkene en de commissie.

Artikel 8. Rechtsbescherming

1. Betrokkene die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een misstand heeft

gemeld wordt op geen enkele wijze in zijn positie in de organisatie benadeeld als gevolg van het melden.

2. De opzegging van de arbeidsovereenkomst van betrokkene die melding heeft gemaakt van een misstand

conform voorliggende regeling, wordt beschouwd als een kennelijk onredelijke opzegging in de zin van artikel

7:681 BW. Voor zover betrokkene niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam is, levert dit een

toerekenbare tekortkoming als bedoeld in artikel 6:74 BW en/of een onrechtmatige daad als bedoeld in 6:162

BW jegens hem op. Het voorgaande is anders indien het bevoegd gezag aannemelijk kan maken dat de door

hem voorgestane beëindiging geen verband houdt met de melding.
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Artikel9: Openbaarheid van de regeling

l. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat de regeling op een vertrouwelijke manier kan worden geraadpleegd.

2. Het bevoegd gezag stelt alle belanghebbenden op de hoogte van de wijze waarop invulling is gegeven aan

het bepaalde in lid 1.

Artikel 10: Overige bepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op .......200X;

2. ln gevallen waarin de regeling niet vooziet, beslist het bevoegd gezagi

3. Deze regeling kan worden aangehaald als 'Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een

misstand'.

Ardus vastsestetd in de versaderinn u"n ..K.oI......... op ....1.1 I gl ,o,,
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Uit Meso focus 'lntern toezicht op onderwijsbestuur'

Bijlage 1 Gedragsregels interne toezichthouders

I n d ivi d ue I e toez ich th o u d e r
1. Toezichthouders vergewissen zich ervan, voordat zij hun rol van toezichthouder aanvaarden, dat zij vrij staan

ten opzichte van andere relaties en belangen, dat zij de vereiste deskundigheid hebben, dat zij de benodigde

tijd beschikbaar hebben en dat zij in staat worden gesteld naar behoren toezicht te houden.

2. Beoogde toezichthouders spreken, voorafgaande aan het aanvaarden van hun rol als toezichthouder, met het

bestuur, overige toezichthouders en een vertegenwoordiging van het medezeggenschapsorgaan.

3. Bij het uitoefenen van zijn taak richt de toezichthouder zich naar het belang van de organisatie. De

toezichthouder waakt permanent voor belangenverstrengeling.

4. De toezichthouder behartigt geen deelbelang en oefent zijn taak uit zonder last of ruggespraak. De

toezichthouder waarborgt zijn onafhankelijkheid tegenover het bestuur.

5. De toezichthouder aanvaardt geen herbenoeming zonder dat sprake is van een expliciete positieve

beoordeling van zijn rol als toezichthouder.

6. De toezichthouder functioneert als lid in een collectief en onderhoudt geen afzonderlijke contacten met

bestuur of directie zonder instemming van de voozitter. De toezichthouder hoedt zich voor individuele

advisering buiten de voozitter om.

7. Ten aanzien van informatie betreffende de organisatie neemt de toezichthouder vertrouwelijkheid c.q.

geheimhouding in acht.

8. De toezichthouder neemt aan alle vergaderingen deel tenzij zwaaruvegende redenen hem daarvan

weerhouden.

9. Toezichthouders onthouden zich van het naar buiten brengen van minderheidsstandpunten. lndien een

toezichthouder geen verantwoordelijkheid kan dragen voor een meerderheidsbesluit, dient deze

toezichthouder af te treden.

10. De toezichthouder is zich bewust van zijn mogelijke privaatrechtelijke aansprakelijkheid, ook buiten situaties

van schuld.

11. De toezichthouder meldt strafbare feiten waaraan de organisatie zich schuldig maakt.

Toezichthouder als orgaan

1. De toezichthouder legt de vergaderdata een jaar vooruit vast.

2. Besluitvorming vindt plaats ter vergadering waarbij gestreefd wordt naar unanimiteit.

3. De toezichthouder vooziet in een secretariaat met vertrouwelijk archief. Notulen en besluitvorming worden

zorgvuldig vastgelegd. Alle regarderende stukken worden bewaard.

4. De toezichthouder vergadert alleen buiten aanwezigheid van het bestuur of de directie wanneer hij dit

gewenst of noodzakelijk acht.

5. De toezichthouder laat zich afdoende informeren, zowel door het bestuur als door andere bronnen.

6. De toezichthouder draagt zorg voor een competent bestuur.

7, De toezichthouder staat de organisatie met raad tezijde. De toezichthouder waakt ervoor dat advisering niet

aan de toezichthoudende of goedkeuringstaak in de weg staat.

8. De toezichthoudende taak impliceert zowel preventief toezicht als toezicht achteraf.

9. De toezichthouder houdt integraal toezicht: het geheel van beleidsterreinen, de kernwaarden van de

organisatie, de ingezette processen, de bereikte resultaten.

10. De toezichthouder is tevoren transparant over het in te zetten toezichtinstrumentarium.

11. De toezichthouder bespreekt de jaarrekening in het bijzijn van de externe accountant.
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12.De loezichthouder waakt ervoor dat de jaarrekening geen misleidende voorstelling geeft van de toestand van

de organisatie en dat het jaarverslag niet in strijd is met de jaarrekening.

13. De toezichthouder voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de bestuurder(s).

14. De toezichthouder ziet toe op het naleven van de regels inzake medezeggenschap.

15. Problemen tussen bestuur en toezichthouder worden in onderling overleg opgelost. lndien dit niet mogelijk

lijkt, wordt gebruik gemaakt van externe ondersteuning.

16. De toezichthouder blijft als regel buiten conflicten tussen bestuur en andere partüen binnen of buiten de

organisatie. Wel overlegt de toezichthouder met het bestuur en kan adviseren ten aanzien van

oplossi n gsstrategieën.

17.De loezichthouder evalueert periodiek de wijze van toezicht uitoefenen.

Vootzitter van het toezichthoudend orgaan

1. De voozitter van het toezichthoudend orgaan kenmerkt zich door gezag, betrouwbaarheid, integriteit en

crisisbestendigheid.

2. De voozitter is steeds aanspreekbaar en is zich ervan bewust dat elke relatie aanspraak maakt op zijn

vertrouwen.

3. De voorzitter onderhoudt nauw en regelmatig contact met de bestuurs- of directievoozitter.

4. De voozitter hoedt zich voor solisme.

5. De voozitter acht zich verantwoordelijk voor een serieuze vergadercultuur en streeft naar optimale participatie

van betrokkenen daarin.

6, De voozitter richt zich op het voorkomen c.q. oplossen van conflicten.

Bijlage 2 Beginselen van goed (intern) toezicht

De onderstaande beginselen achten wij voor professioneel intern toezicht cruciaal

Transparantie

De wijze waarop toezicht wordt uitgeoefend, is vooraf voor direct betrokkenen kenbaar, duidelijk en daarmee

voorspelbaar. De instrumenten van toezicht liggen vast, alsmede de wijze waarop ze worden benut. Aanvullende

toezichtinstrumenten worden pas ingezet nadat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn gebracht.

Het beginsel van transparantie houdt ook een verbod van willekeur in.

lntegriteit

Uitgangspunt voor het handelen van de toezichthouder is het bewaken van de continue vervulling van de-

maatschappelijke opdracht van de organisatie. Dit moet de grondslag voor overwegingen en het nemen van

beslissingen door de toezichthoud er zijn. Op basis daarvan kan de toezichthouder betrouwbaar en

consistent zijn voor zowel bestuurder als maatschappij.

Vaste systematiek

Hierdoor is de toezichthouder niet alleen voorspelbaar, maar ook zullen de resultaten van de

toezichtinstrumenten onderling vergelijkbaar worden. Door periodiek dezelfde kengetallen te meten en

analyseren, ontstaat een beeld in de tijd. De systematiek in het toezicht bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit.

Onafhankelijkheid

Absolute onafhankelijkheid en belangeloosheid is misschien ondenkbaar. lmmers, ook toezichthouders zijn

betrokken bij de organisatie en haar doelen. Maar ondanks die betrokkenheid dienen ze zo onaÍhankelijk mogelijk

te kunnen handelen. Dat betekent geen onverenigbare kwaliteiten (klant, leverancier, concurrenUcollega,
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enzovoorts) en geen familiaire of andere persoonlijke betrekkingen met bestuurders.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid houdt met name in dat de toezichthouder op elk moment met de belangen van alle betrokkenen

rekening houdt, helder en accuraat communiceert, en vooral proces en procedures goed bewaakt.

Marginale redelijkheid

ln het bestuursrecht zien we bij de beginselen van behoorlijk bestuur vooral een toetsing op de procedure, niet

zozeer op de inhoud. Dat komt omdat de bestuursrechter niet op de stoel van het bestuursorgaan wil gaan zitten.

Het bestuursorgaan heeft discretionaire bevoegdheid, zoals dat heet: binnen de grenzen van de bevoegdheden

moet het bestuursorgaan eigen keuzes kunnen maken. Dat wordt ook wel aangeduid als het marginale

redelijkheidsbeginsel. Voor het interne toezicht geldt iets vergelijkbaars: de bestuurder heeft ruimte om te

besturen en daarbinnen eigen afwegingen en keuzes te maken. Het toezichtorgaan toetst dat als het ware

marginaal. Pas als het bestuurlijk handelen de grens overschrijdt van de redelijkheid, kan de toezichthouder

ingrijpen op het bestuurlijk handelen.

Deze ingreep komt dus in aanvulling op situaties dat de toezichthouder zonder meer verplicht is in te grijpen,

zoals bij overtreding van (wettelijke) voorschriften. Het is een vorm van preventief toezicht die de organisatie moet

vrijwaren van beslissingen met onverantwoorde risico's.

Bijlage 3 Kengetallen bij intern toezicht

Kengetallen dienen gezien te worden als de meters op het dashboard. ln een enkele oogopslag valt eraan te zien

of er eventueel iets mis is. Of er bij een waarschuwingssignaal werkelijk iets mis is, vraagt vaak nader ondezoek.

Een toezichthouder kan niet voortdurend alles tot op detailniveau monitoren. Kengetallen gebaseerd op een

eenduidige definitie en die periodiek op dezelfde manier worden gemeten, bieden een ovezichtelijk dashboard

voor de toezichthouder.

Hieronder geven we een voorbeeld.

Voor wie hier dieper op in wil gaan, worden in een recente eerdere uitgave van Meso Focus (Kwaliteit

onderhouden, door Kees Horsman) nog andere voorbeelden van instrumenten voor kwaliteitsbeleid uitgewerkt,

waar de cyclus van intern toezicht op zou kunnen aansluiten.

Onderwijs

Periodiciteit Opmerkingen

lnstroomaantal en leerlingen/studentenaantal jaar

Slagingspercentage ]€ar

Doorstroompercentage jaar

Lesuitval en feitelijke onderwijstijd jaar

Tevredenheid leerlingen/studenten par Evt. kwartaalmeting

Tevredenheid ouders ]€'ar Evt. kwartaalmeting

Gemiddeld examencijfer t.o.v. schoolexamen laar

Externe beoordeling kwaliteit l€ar Bijv. beoordeling door lnspectie of landelijke

pers

4 jaar montessorivisitatie
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Periodiciteit Opmerkingen

Omzet ]aar

Exploitatiesaldo. in € en % jaar Evt. kwartaal en uitgesplitst

Liquiditeit jaar

Solvabiliteit jaar

Weerstandsvermogen ]aal

Omvang reserves jaar

Financiën

Personeel

Bijlage 4 lnhoud denkbijeenkomsten raad van toezicht

ln het verlengde van de opbouw van deze publicatie kunnen we ons voorstellen dat toezichthoudende organen

periodiek willen reflecteren op één of meer van de dimensies die wij aan de orde hebben gesteld. Hieronder zijn

bij elke invalshoek een viertal elementaire vragen opgenomen. Door deze vragen te combineren met

casui'stiek, gefingeerd dan wel uit de eigen werkelijkheid, kan veel duidelijkheid ontstaan over gewenst en

ongewenst handelen van toezichthouder en bestuurder(s), nu en in de toekomst.

I Bijeenkomst over onderlinge verhoudingen

Leidende vragen:

. Ziin de onderlinge verhoudingen tussen bestuur en toezichthouder bij ons in balans? Hebben wij een

expliciete of impliciete opvatting over wie bij ons de uiteindelijke macht heeft?

¡ Hebben bestuurder en toezichthouder bij ons duidelijk gescheiden verantwoordelijkheden? ls er bij ons een

risico van rolvermenging? Doen zich situaties van rolvermenging feitelijk voor?

¡ Creëert de wijze van toezichthouden (adviseren en controleren) het gewenste vertrouwen tussen

toezichthouder en bestuurder? Zit er angst of irritatie die de samenwerking vertroebelt?

o Functioneert de medezeggenschap adequaat binnen onze organisatie?

2 Bijeenkomst over onderlinge communicatie

Leidende vragen:

¡ ls de communicatie effectief in de zin dat alle geledingen in voldoende mate op de hoogte zijn om de eigen

taak te kunnen uitoefenen?

¡ ls onze communicatie aangaande onze positie, onze belangen en onze kwaliteiten voldoende reflectief?

c Zijn we voldoende in staat te reflecteren over de processen die wij in gang zetten?

¡ Reflecteren we in voldoende mate op onze uitgangspunten, normen en waarden, en zijn we voldoende in

staat onszelf te corrigeren waar nodig?

Periodiciteit Opmerkingen

Aantal m/v jaar

Personeelslasten als % totale lasten jaar Evt. kwartaal en uitgesplitst

Gemiddelde personeelslast ]aar

Gemiddelde leeftijd ßar

Ziektevezuim kwartaal

Tevredenheid medewerkers kwartaal Periodieke meting
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3 Bijeen komst over effectieftoezich t

Leidende vragen:

. Beschikken we over de noodzakelijke instrumenten voor preventief toezicht en zetten we die adequaat in?

. Beschikken we over adequate instrumenten voor controle en zetten we die adequaat in?

¡ Kunnen wij in ons geval spreken van integraal toezicht op resultaten, processen en leiderschap en houden wij

voldoende rekening met de conclusies van extern toezicht?

o ls de beoordelingssystematiek van het bestuur adequaat?

4 Bijeenkomst over toezicht en onze maatschappelijke opdracht

Leidende vragen:

e Houdt onze wijze van toezichthouden rekening met de kernwaarden en de ontstaansgronden van onze

organisatie?

o Geven de omstandigheden aanleiding tot een herbezinning op onze maatschappelijke opdracht?

. Ziún wij als toezichthouders voldoende verbonden met de maatschappelijke aandeelhouders van onze

organisatie?

. Leggen wij als toezichthouders adequaat verantwoording af aan onze stakeholders?

Bijlage 5 Kijken naar organisaties vanuit vier dimensies

Deze publicatie is geschreven vanuit vier dimensies op het functioneren van mensen en organisaties. Hieronder

duiden we kort elk van deze vier dimensies.

Fysieke dimensie

Elk mens en elke organisatie wil overleven, desnoods ten koste van anderen. Ter verdediging van de eigen

belangen zullen wij de strijd aangaan met anderen. Vanuit de angst overheerst of overwonnen te worden, zullen

wij anderen wantrouwen en ons verdedigen als we dreiging ervaren. De fysieke dimensie is de dimensie van

macht die ingezet wordt om de eigen positie te beschermen. Ook binnen organisaties kunnen we niet om de

dimensie van macht heen, ook al hebben wij mensen, vergeleken met onze evolutionaire naasten de

chimpansees, het machtshandelen veel sterker weten terug te dringen door emotionele verbondenheid

en rationele afwegingen. Om zover te komen hebben wij structuren ontworpen die beogen een machtsbalans te

handhaven, zoals de Trias Politica.

Emotíonele dimensie

Organisaties zijn voorbeelden van verbanden waarin mensen met elkaar sterker staan dan alleen. Deze

verbanden werken niet alleen in wedezijds materieel voordeel, mensen ontlenen ook emotionele winst aan het

leven in sociaal verband. Het is een intrinsiek menselijke behoefte liefde en waardering te ontvangen van

anderen, De familiestructuur is daarvoor de basis, maar samenwerken binnen organisalies komt direct daarna (en

is voor sommigen zelfs primair). Organisaties zijn sterker naarmate de onderlinge verbinding tussen de leden van

die organisatie sterker is. Dat kan gebaseerd zijn op een gezamenlijk ideaal, of simpelweg op een

gezamenlijk voordeel. Ook de samenwerking tussen bestuur en toezichthouder wordt sterker als er onderlinge

verbinding en verstandhouding is tussen beide organen.
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Ralionele dimensie

Mensen en organisaties zijn - gelukkig - bovenal rationeel. Mensen nemen deel aan organisaties omdat ze een

afweging hebben gemaakt dat zij er per saldo beter van zullen worden. Organisatieleer is bovenal een

wetenschap die ondezoekt op welke wijze samenwerkingsverbanden van mensen met een bepaald doel het best

georganiseerd kunnen worden. Dat heeft onder meer geleid tot scheiding van functies, taken en

verantwoordelijkheden en daarmee tot rationele organisatiestructuren. Ook processen zijn in hoge mate

gerationaliseerd. Om te voldoen aan eisen van transparantie en controleerbaarheid heeft intern toezicht zich

ontwikkeld tot een noodzakelijk onderdeel van de grote organisatie.

Spirituele dimensie

Organisaties hebben vaak een doel dat hoger is dan puur de materiële behoeftebevrediging .van de leden. Vaak

is er bij de starters alleen een ideaal, zonder persoonlijk materieel belang. ln andere gevallen gaat het streven

naar het oplossen van maatschappelijke nood hand in hand met het verwerven van inkomen. Hoe het ook zij,

deze dimensie van maatschappelijke doelstelling vormt in veel gevallen de ziel van de organisatie. Een

toezichthouder die niets heeft met deze ziel, komt tekort als toezichthouder, omdat hij een dimensie mist die

wezenlijk is voor de organisatie en haar voortbestaan.
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