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Reglement Raad van Toezicht  -  maart 2014 

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING ARLANTA 
 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 
 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a) Stichting:     Stichting voor Christelijk Basis onderwijs in de gemeente 

         Dongeradeel; 

b) Statuten:     de statuten van de stichting; 
c) college van bestuur:  het bestuur van de stichting; 

d) raad van toezicht:  de raad van toezicht van de stichting; 
e) GMR:       de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van de stichting; 

f) belanghebbenden:  personen, geledingen en organisaties waarmee de stichting nauw 

         contact wenst te onderhouden;  
g) Doel:       De statutaire doelstelling van de stichting; 

h) Directiereglement:   Het reglement dat naast het bepaalde in de statuten en de wet 
         regels en richtlijnen met betrekking tot aangelegenheden van het 

         bestuur bevat; 
i) Onafhankelijkheid:   De hoedanigheid dat men zelfstandig en zonder (mogelijk) 

         conflicterende relatie tot de stichting staat; 

j) Profielschets:     Beschrijving van de professionele eigenschappen waaraan  
        een lid van de raad van toezicht dient te voldoen, alsmede een  

        beschrijving waar de raad van toezicht als geheel aan dient te 
         voldoen; 

k) Commissies:     Een door de raad van toezicht uit haar midden of (deels) extern 

         aangewezen groep natuurlijke personen, welke een specifieke 
         taak toebedeeld krijgt, welke taak te allen tijde onder meer omvat  

         het informeren en adviseren van de raad van toezicht aangaande 
         de aan haar toebedeelde taak; 

 

Artikel 2   Reikwijdte reglement voor de raad van toezicht 
1. Dit reglement is een weergave en een aanvulling op de bepalingen omtrent de raad van toezicht 

en zijn leden, zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de Stichting.  
2. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement, prevaleert het gestelde in 

de statuten. 
3. Dit reglement kan van tijd tot tijd door de raad van toezicht worden gewijzigd. Voorafgaand aan 

wijziging van dit reglement vindt ter zake overleg plaats met het college van bestuur. 

4. In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen is geboden, is de raad van 
toezicht verplicht te handelen in de geest van dit reglement. 

5. Daar waar dit reglement niet in voorziet, is de handelingswijze zo veel mogelijk overeenkomstig 
de geest van dit reglement. 

6. Alle op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vigerende afspraken van de raad van 

toezicht omtrent de onderwerpen opgenomen in dit reglement komen te vervallen. 
 

 
 

Hoofdstuk 2 Samenstelling 

 

Artikel 3  Omvang en benoemingsbevoegdheid 
1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van vijf leden, waaronder een voorzitter en een 

vicevoorzitter. 
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. 

3. Eén lid van de raad van toezicht wordt op voordracht van de GMR benoemd en twee leden 

kunnen slechts worden benoemd nadat de GMR met deze benoeming heeft ingestemd.  
4. Het bestuur kan personen aanbevelen voor de overige posities in de raad van toezicht. 
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Artikel 4 Profielschets 
1. De benoeming van leden van de raad van toezicht geschiedt met inachtneming van een door de 

raad van toezicht – na overleg met het college van bestuur - opgestelde profielschets waarin de 
noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van 

toezicht worden beschreven.  
2. Het profiel wordt periodiek (in ieder geval bij het bestaan van een vacature) herijkt.  

3. Het profiel wordt afgeleid van de doelstelling en de identiteit van de stichting en de door haar in 
stand gehouden scholen. 

4. Bij vaststelling en herijking van het profiel zal de raad van toezicht telkens het college van bestuur 

raadplegen. 
5. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of 

wijziging van de profielschets. 
 

Artikel 5 Algemene kwaliteitseisen 

1. Personen komen in aanmerking voor het lidmaatschap van de raad van toezicht op grond van 
algemeen bestuurlijke en/of toezichthoudende kwaliteit en, afhankelijk van de aard van de 

vacature, op grond van specifieke deskundigheid en achtergrond. Elk lid van de raad van toezicht 
dient daarbij ten minste geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.  

2. De raad van toezicht streeft er naar ten minste één lid te hebben die relevante kennis en ervaring 
heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoorziening. 

3. De raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het 

college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 
 

Artikel 6  Onverenigbaarheden 
Leden van de raad van toezicht kunnen niet zijn: 

a) Leden van het college van bestuur; 

b) Personen in dienst van de stichting; 
c) Personen die zitting hebben in een organisatie van ouders en/of de medezeggenschapsraad 

verbonden aan een van de door de stichting in stand gehouden scholen; 
d) Minderjarige personen. 

 

  



4 
 

 

Reglement Raad van Toezicht  -  maart 2014 

Artikel 7  Vacature, sollicitatiecommissie en herbenoeming 
1. In vacatures van de raad van toezicht wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

2. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden (artikel 10 lid 2), wordt 

niet overgegaan tot herbenoeming dan nadat met betrokkene door de voorzitter van de raad van 
toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de 

raad.  
3. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het 

daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt. 
4. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie 

ingesteld in de zin van artikel 14 van dit reglement. In deze commissie hebben ten minste zitting: 

een lid van de raad van toezicht (fungerend als voorzitter), een vertegenwoordiger van de GMR 
en een bestuurslid. De commissie brengt een advies uit omtrent één of meer benoembare 

kandidaten voor de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de 
commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de 

commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit 

tweede advies niet kan verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in de vacature.  
5. Indien de vacature een voordrachtzetel betreft als bedoeld in artikel 9 lid 2 van de statuten en 

artikel 3 lid 3 van dit reglement, brengt de commissie zijn advies uit aan de GMR. De GMR stelt 
zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van de commissie en maakt deze kenbaar 

aan de raad van toezicht. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen 
volgen, meldt hij dit onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een 

hernieuwd advies. Indien de GMR zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij 

naar eigen inzicht een voordracht vast.  
 

Artikel 8 Eisen voor infunctietreding 
1. Elk lid van de raad van toezicht meldt voor zijn in functie treden schriftelijk zijn nevenfuncties, 

betaald en onbetaald. Wanneer naar het oordeel van de raad van toezicht een of meer 

nevenfuncties onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de raad van toezicht zal men 
betrokkene niet benoemen dan op voorwaarde dat hij de betreffende nevenfunctie neerlegt.  

2. Ieder die tot lid van de raad van toezicht wordt benoemd, verklaart bij de aanvaarding van de 
functie schriftelijk aan de stichting dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt en daarmee 

instemt, en verbindt zich jegens de stichting de bepalingen van dit reglement te zullen naleven. 

 
Artikel 9  Bevoegdheid raad van toezicht in geval van vacature 

1. Een niet voltallige raad van toezicht behoudt zijn bevoegdheden.  
2. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht of van het enige (overgebleven) 

lid worden de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht waargenomen door de 
persoon/personen die daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Leeuwarden, op 

verzoek van  één of meer belanghebbende(n) is of wordt/worden aangewezen. 
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Artikel 10  Benoeming, aftreden en herbenoeming 
1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. 

2. Aftreden geschiedt volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. 

Volgens dit rooster treden nooit meer dan twee leden in hetzelfde jaar af. 
3. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. 

Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk, met inachtneming van het gestelde in artikel 7 lid 2 
van dit reglement.  

4. De in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens 
vacature hij werd benoemd. 

 

Artikel 11 Bezoldiging leden raad van toezicht en verantwoording 
1. De leden van de raad van toezicht ontvangen jaarlijks een vergoeding. De bezoldiging van de 

leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht. De bezoldiging is 
exclusief btw. 

2. Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato berekend. 

3. De vergoeding wordt ineens betaald in december van het betreffende kalenderjaar, tenzij de raad 
daarover anders besluit.  

4. Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de raad van toezicht die zijn 
gemaakt in verband met hun functie vergoed op declaratiebasis. De redelijkheid van de gemaakte 

kosten staat ter beoordeling van de voorzitter van de raad van toezicht. 
5. De besluiten omtrent de bezoldiging worden in het jaarverslag op hoofdlijnen openbaar bekend 

gemaakt (zie artikel 30 van dit reglement). Jaarlijks wordt door het college van bestuur 

uitdrukkelijk in de jaarrekening verwoord welke bedragen op grond van dit artikel zijn uitgegeven. 
 

Artikel 12 Defungeren 
Een lid van de raad van toezicht defungeert; 

a) Door zijn overlijden; 

b) Door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); 
c) Door het verstrijken van de termijn vermeld in het rooster van aftreden; 

d) Door zijn ontslag verleend door de rechtbank; 
e) Door zijn ontslag hem verleend door de raad van toezicht bij besluit genomen met algemene 

stemmen van in functie zijnde leden van de raad van toezicht met uitzondering van het betrokken 

lid van de raad van toezicht; 
f) Door het verstrijken van de duur van de zittingstermijn indien geen herbenoeming plaats vindt; 

g) Door zijn persoonlijk faillissement of wanneer de schuldsaneringsregeling op hem van toepassing 
wordt verklaard of in geval van ondercuratelestelling of indien hij onder bewind wordt gesteld als 

gevolg van zijn geestelijke toestand. 
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Hoofdstuk 3 Werkwijze 
 

 

Artikel 13. Voorzitter en vice-voorzitter  
1. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice -voorzitter.  

2. De voorzitter van de raad van toezicht treedt op als woordvoerder van de raad en is het 
voornaamste aanspreekpunt voor het college van bestuur. 

3. Het college van bestuur bereidt de agenda van vergaderingen voor, in overleg met de voorzitter 
van de raad van toezicht en draagt zorg voor de interne verspreiding van de voor een goede 

besluitvorming benodigde bescheiden. De raad van toezicht is vrij agendapunten aan te dragen. 

4. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid en neemt alsdan al diens taken en 
bevoegdheden op zich.  

 
Artikel 14 Commissies 
1. De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies benoemen en deze belasten met nader door 

de raad van toezicht omschreven taken en bevoegdheden. De samenstelling van een commissie 
wordt bepaald door de raad.  

2. De raad van toezicht blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door 
commissies. Een commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de raad van toezicht 

uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend of gemandateerd en zij kan nimmer bevoegdheden 
uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de raad van toezicht als geheel kan 

uitoefenen. 

3. Elke commissie dient de raad van toezicht duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze 
waarop zij van gemandateerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en omtrent belangrijke 

ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid.  
4. Alle leden van de raad van toezicht hebben als toehoorder vrije toegang tot alle vergaderingen en 

gegevens van de commissies.  

5. De raad van toezicht ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen, 
bevindingen, en adviezen binnen een door de raad van toezicht vast te stellen termijn.  

6. De raad van toezicht kan voor een commissie een reglement opstellen, waarin de taken, de rol, de 
bevoegdheden, de levensduur en de verantwoordelijkheid van de commissie zijn beschreven.  

 

Artikel 15 Vergaderingen 
1. De voorzitter van de raad van toezicht leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn 

afwezigheid leidt de vice-voorzitter de vergadering. Is ook die afwezig, dan voorziet de 
vergadering zelf in haar leiding. 

2. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar. 
3. Het college van bestuur is in beginsel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht, 

tenzij de raad van toezicht anders aangeeft. De voorzitter zal het college van bestuur alsdan in 

hoofdlijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten. 
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden, 

conform het bepaalde in artikel 31. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende 
vergadering. 
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Artikel  16 Besluitvorming 
1. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid  één stem.  

2. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht ter 

vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan slechts één 
medelid ter vergadering vertegenwoordigen. 

3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij 
staking van de stemmen is het voorstel verworpen. 

4. De raad van toezicht kan op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden 
in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze 

van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van 

het aantal leden zich voor het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten de vergadering genomen 
besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de 

notulen van die vergadering wordt vermeld. 
5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met 

dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen 

schriftelijk geschieden. 
6. Het door de voorzitter van de raad van toezicht ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de 

uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 
Artikel 17 Planning van vergaderingen en plaats 

1. De raad van toezicht stelt jaarlijks voor aanvang van het schooljaar – in overleg met het college 

van bestuur - het vergaderrooster vast voor het komende schooljaar. De raad maakt een 
jaarplanning van de in dat betreffende jaar te behandelen onderwerpen.   

2. Elk lid van de raad van toezicht is gelijkelijk bevoegd een vergadering van de raad van toezicht 
bijeen te roepen. 

3. De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt schriftelijk op een 

termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In 
spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden 

beperkt tot ten minste vierentwintig uur. 
4. De vergaderingen worden bij voorkeur gehouden in de gemeente Dongeradeel, te bepalen door 

degene die bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. 

5. Indien werd gehandeld in strijd met het in dit artikel bepaalde kunnen niettemin rechtsgeldige 
besluiten worden genomen, mits de ter vergadering afwezige leden voor het tijdstip van de 

vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten. 
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Hoofdstuk 4 Taken 
 

Artikel 18   Taken raad van toezicht 
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur 

en op de algemene gang van zaken in de stichting en de scholen, en het bewaken van de 

doelstelling en christelijke grondslag van de stichting.  
2. De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de bestuurders (artikel 24 en 

25).  
3. De raad van toezicht staat de bestuurders gevraagd en ongevraagd met raad terzijde en fungeert 

als klankbord. 

4. De raad van toezicht vertegenwoordigt – na overleg met het college van bestuur – de stichting in 
gevallen waarin naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of 

meerdere leden van het college van bestuur en de stichting of kan daartoe een persoon 
aanwijzen. Zodanig persoon kan niet zijn het lid van het college van bestuur ten aanzien van wie 

het tegenstrijdig belang bestaat. 

5. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het 
belang van de scholen en het belang van de samenleving.  

6. De raad van toezicht conformeert zich bij de uitoefening van zijn taak aan het gestelde in de 
vigerende Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor 

zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. 
 

Artikel 19  Toetsingskader(s) 
De raad van toezicht kiest bij de uitvoering van haar taak voor waardengericht toezicht. De raad 
bespreekt jaarlijks voor aanvang van het schooljaar op welke inhoudelijke thema’s dit waardengericht 

toezicht zich specifiek richt.  
 

Artikel 20 Goedkeuringsplichtige besluiten 
1. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een 

ander verbindt.  

2. Voorts heeft het college van bestuur voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig 
voor het nemen van besluiten met betrekking tot: 

a. Het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet 
binnen de begroting zijn opgenomen.  

b. Vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan/meerjarenplan; 
c. De beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd 

of binnen een kort tijdsbestek van een door de stichting in stand gehouden school, of van de 

stichting als geheel; 
d. Ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers 

in dienst van de stichting;  
e. Een aanvraag tot faillissement of surseance van betaling; 

f. Het doen van een voorstel tot fusie, opheffing of afsplitsing van een deel van door de 

stichting in stand gehouden scholen; 
g. Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien 

deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand 
te houden scholen; 

h. Het vaststellen van de begroting (zie artikel 21 reglement); 
i. Het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag (zie artikel 21 reglement) ; 

j. Het wijzigen van de statuten van de stichting, het ontbinden van de stichting, juridische fusie, 

juridische splitsing (artikel 22 reglement); 
k. Het aanwijzen van de registeraccountant; 

l. Overige besluiten waarvan in het bestuursreglement is vastgesteld dat deze de goedkeuring 
van de raad van toezicht behoeven (artikel 23). 

 

Artikel 21 Financiën en verslaglegging  
1. Het college van bestuur stelt jaarlijks voor 1 december een begroting op met toelichting 
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voor het komende jaar van de baten en de lasten van de activiteiten. De begroting met 
toelichting wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken. De 
raad van toezicht zet daarbij de nodige middelen in om voldoende inzicht te krijgen in de 
financiële situatie van de stichting.  
De raad van toezicht besluit over de goedkeuring van de begroting nadat hij van het advies 
van de GMR heeft kennisgenomen. 

2. Het college van bestuur stelt jaarlijks voor 1 juni de jaarrekening over het afgelopen jaar van 
de stichting vast. De rekening gaat vergezeld van een verslag van een registeraccountant dat, 

behalve de verklaring bij de rekening, bevindingen bevat over de vraag of de administratie en 
het beheer voldoen aan eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. De jaarrekening en het 

verslag van de registeraccountant worden in de vergadering van de raad van toezicht 

besproken. De raad van toezicht zet daarbij de nodige middelen in om voldoende inzicht te 
krijgen in de financiële situatie van de stichting. De raad van toezicht besluit vervolgens over 

de goedkeuring van de jaarrekening. 
 

Artikel 22 Statutenwijziging, ontbinding, fusie, splitsing 

1. De besluiten als bedoeld in artikel 20 sub j van dit reglement worden genomen in een 
gezamenlijke vergadering van het college van bestuur en de raad van toezicht. Is de vergadering 

van het college van bestuur en de raad van toezicht waarin een genoemd besluit aan de orde is 
niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering bijeen worden geroepen, te houden niet eerder dan 

twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden 

genomen, ongeacht het aantal aanwezigen. 
2. Bij de oproeping tot vergadering, waarin een voorstel tot een besluit als bedoeld in lid 1 zal 

worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het 
voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te 

worden gevoegd. De termijn van oproeping bedraagt te n minste twee weken. 
 

Artikel 23 Bestuursreglement 
De raad van toezicht stelt een bestuursreglement vast, waarbij een regeling wordt gegeven omtrent 
de wijze van besluitvorming van het college van bestuur. Dit bestuursreglement mag niet in strijd zijn 

met de wet of de statuten. De raad van toezicht kan in het bestuursreglement bepalen dat andere dan 
de in artikel 20 genoemde bestuursbesluiten aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van 

toezicht worden onderworpen. 
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Artikel 24 Werkgeverschap: invulling 

De raad van toezicht geeft invulling aan het werkgeverschap door: 

a. Het opstellen van de profielschets voor de leden van het college van bestuur en voor het college 
als geheel (artikel 25); 

b. Het aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften opstellen van een 
procedure ten behoeve van de werving, de selectie, de voordracht en de benoeming voor de 

leden van het college van bestuur (artikel 25); 

c. Het benoemen, doen waarnemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het college 
van bestuur (artikel 25); 

d. Het beoordelen van de leden van het college van bestuur, conform het bepaalde in artikel 26; 
e. Het vastleggen van de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de bezoldiging van de leden van 

het college van bestuur. 
 

Artikel 25 Benoeming, schorsing ontslag bestuur 
1. De leden van het college van bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van 

toezicht.  

2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 
3. Benoeming geschiedt op grond van een vooraf vastgestelde benoemingsprocedure, waarbij is 

voorzien in de betrokkenheid van de werknemers en de ouders. Benoeming geschiedt voor een 

periode gelijk aan de duur van de gesloten arbeidsovereenkomst. 
4. Indien er sprake is van een meerhoofdig college van bestuur, zal een lid door de raad van toezicht 

worden benoemd als voorzitter. 
5. De aandachtspunten met betrekking tot de van een lid van het college van bestuur gevraagde 

deskundigheid en achtergrond worden in algemene zin vastgesteld door de raad van toezicht in 
een profielschets. 

6. De raad van toezicht is belast met het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en 

kostenvergoedingen van de leden van het college van bestuur (zie artikel 6 lid 11 statuten).  
7. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst door de Raad van 

Toezicht. De schorsing van een lid van het college van bestuur vervalt, indien de raad van toezicht 
niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of 

handhaving van de schorsing, eventueel gevolgd door ontslag als bedoeld in lid 9. Een schorsing 

kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het 
besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.  

8. Het betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht 
waarin de schorsing of verlenging daarvan aan de orde is te verantwoorden. Daarbij kan hij zich 

doen bijstaan door een raadsman. 

9. De raad van toezicht is te allen tijde bevoegd een lid van het college van het bestuur te ontslaan. 
Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan 

van de raad van toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. 
 

Artikel 26  Professionalisering en beoordeling 
1. De raad van toezicht voert periodiek gesprekken met de bestuurder over diens functioneren en 

ontwikkeling. De uitkomsten van dit gesprek en gemaakte afspraken worden vastgelegd en in de 

eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht besproken. Vervolgens worden zij 
toegevoegd aan het dossier als bedoeld in lid 3. 

2. Ter voorbereiding op de periodieke gesprekken als bedoeld in lid 1 kan de raad van toezicht 
gebruik maken van een bevraging van medewerkers binnen de organisatie. 

3. De voorzitter van de raad van toezicht draagt zorg voor het beheer (c.q. het doen beheren) van 

het personeelsdossier van de bestuurder. 
4. De bestuurder wordt geacht in goed overleg met de raad van toezicht te werken aan de 

professionele ontwikkeling. Richtsnoer hiervoor zijn algemeen aanvaarde competenties voor 
professionals met bestuurlijke verantwoordelijkheid in het algemeen en, voor zover beschikbaar, 

voor bestuurders in het primair onderwijs in het bijzonder. Uitgangspunten bij de professionele 
ontwikkeling van de bestuurder vormen de bestuurlijke taak, het bestuurlijk vermogen en de 

bestuurlijke opgave.  
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5. De raad van toezicht besluit over een eventuele detachering van de bestuurder na overleg met de 
bestuurder. Besluiten over beëindiging, verlenging of de voorwaarden waaronder de detachering 

plaatsvindt, worden door de raad van toezicht genomen na overleg met de bestuurder. 

 
Artikel 27 Informatie en deskundige 
1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens 

taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle 

inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de stichting die deze mocht verlangen.  
2. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en doen nemen van alle boeken, bescheiden, 

overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting.  

3. Indien een lid van de raad van toezicht informatie ter ore komt welke van belang kan zijn bij de 
uitoefening van de taak en het functioneren van de raad, geeft hij deze informatie meteen door 

aan de voorzitter van de raad of, indien deze niet bereikbaar is, aan de vice-voorzitter ter verdere 
verspreiding. 

4. De voorzitter van de raad van toezicht of de vice-voorzitter zullen de verkregen informatie zo 

spoedig mogelijk doorgeven aan de overige leden van de raad. 
5. Indien de voorzitter van de raad van toezicht of de vice-voorzitter dit noodzakelijk achten kan op 

een door hen te bepalen korte termijn een vergadering omtrent deze informatie worden ingelast.  
6. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen 

bijstaan door één of meer deskundigen. 
 

Artikel 28  Gedragsregels 
1. De raad van toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe 

contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen. 

2. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit 
hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten 

of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.  

3. Elk lid van de raad van toezicht heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstrengeling 
tussen de stichting en het lid van de raad ontstaat, dan wel de schijn van een 

belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. 
4. Indien een lid van de raad voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of 

onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad zou kunnen optreden, meldt hij dit 

terstond aan de voorzitter. Indien het gaat om een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de 
bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid 

aan die voorziening mee. Indien het om een meer dan incidentele onverenigbaarheid gaat, dan 
beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden. 

5. Alle nevenfuncties of nevenwerkzaamheden die invloed kunnen hebben op de positie als lid van de 
raad dan wel op participatie aan de werkzaamheden van de raad, worden terstond aan de 

voorzitter gemeld. Indien naar de mening van de raad de status van de raad negatief beïnvloed 

wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad schade ondervindt, dan beëindigt het 
betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden. 

6. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen 
of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke 

schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de stichting betreft. 

 
Artikel 29 Raad van toezicht en GMR 

De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de 
stichting doordat een delegatie van de raad ten minste tweemaal per jaar aanwezig is bij een 

overlegvergadering tussen het college van bestuur en de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad. 

 

Artikel 30  Verantwoording en evaluatie functioneren raad van toezicht 
1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de 

wijze waarop het toezicht is uitgeoefend. 
2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en  dat van 

de eventuele commissies en bespreekt dat ten minste  één maal per jaar, buiten aanwezigheid 

van het college van bestuur. Tevens wordt de relatie met het college van bestuur in de evaluatie 
betrokken. 



12 
 

 

Reglement Raad van Toezicht  -  maart 2014 

3. De raad van toezicht vraagt tevoren de visie van de raad van bestuur over het functioneren van 
de raad van toezicht en de individuele leden en betrekt deze, en eventuele andere 

aandachtspunten van het college van bestuur, in zijn evaluatie. 

4. De raad verantwoordt zich jaarlijks in een rapportage (in het jaarverslag) over: 
a. De samenstelling van de raad en de wijzigingen daarin, met namen, titels, leeftijd, beroep en 

nevenfuncties van de leden; 
b. De positie die de leden van de raad innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, 

eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden); 
c. De beoordeling van de doelrealisatie en van de invulling van de maatschappelijke taakstelling; 

d. De door de raad verrichte werkzaamheden; 

e. Aan de orde gekomen onderwerpen; 
f. De kwaliteit en de deskundigheidsbevordering van de raad; 

g. De honorering van de leden van de raad, conform artikel 11 van dit reglement. 
 

Artikel 31  Ondersteuning  
In de ondersteuning van de raad van toezicht (waaronder de secretariële ondersteuning) wordt 
voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate 

archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. 
 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de 
bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan. 

Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Raad van Toezicht 2017” 

 

 

 
Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht ter vergadering d.d. 14 december 2016.  

 

 
 


