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Inleiding 
 

De Raad van Toezicht van Voortgezet Onderwijs Oirschot Best (VOBO) heeft 
zich ten doel gesteld zich steeds verder te professionaliseren. 
Professionaliseren wordt gezien als een dynamisch proces: stap voor stap.  

Dit document is een eerste aanzet hiertoe, en maakt expliciet hoe de Raad 
integraal en proactief toezicht wenst te houden.  

 

De RvT hanteert de volgende aanpak voor haar toezicht: 

1. Toezichtvisie. 

• Hierin verwoordt de RvT haar toezichtvisie over het waarom en 
waartoe van haar toezicht, het beoogde doel en/of resultaat ervan en 
voor wie de Raad toezicht houdt. 

2. Toezichtkader 

• Hierin heeft de RvT haar systeem of aanpak van haar toezicht 
uitgewerkt: met het waarop en waarmee de RvT toezicht houdt, hoe 
zij dat aanpakt en wat voor een informatie zij daarvoor vergaart, en 
wanneer zij die gebruikt. 

3.  Toetsingskader 

• Hierin geeft de RvT aan wat haar meetbare onderdelen (criteria en 
ijkpunten) zijn in haar toezichtkader. 

4. Informatie protocol 

• Hierin geeft de RvT aan wat voor informatie afspraken zij voor haar 
toezicht en haar andere verantwoordelijkheden (advies, 
werkgeverschap, governance, goedkeuringsbesluiten, eigen 
werkzaamheden & verantwoording) met het bestuur heeft gemaakt. 

 

De RvT bevordert proactief toezicht door vooraf aan te geven wat zij belangrijk 
vindt in haar toezicht (toezichtvisie), op welke wijze zij toezicht wil houden 
(toezichtkader) en uitoefenen (toetsingskader).  

 

De RvT verstaat onder proactief toezicht:  

1. toezicht dat met het College van Bestuur (CvB) vooruitkijkt en hiertoe 
strategische thema’s agendeert en doelen stelt, 

2. toezicht dat met het CvB naar het heden kijkt en hiertoe externe 
ontwikkelingen beschouwt welke verwezenlijkt worden door interne 
plannen. 

3. Toezicht dat met het CvB achterom kijkt en de interne uitvoering 
evalueert op basis van de vooraf gestelde doelen. 
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Het toezichtkader sluit aan bij wat in de wet op het Voortgezet Onderwijs is 
bepaald m.b.t. bestuur en horizontaal toezicht bij de Code Goed Bestuur 
Voortgezet Onderwijs. Tevens is/wordt aansluiting gezocht bij het eindrapport 
van de commissie Goed Onderwijsbestuur VO “De letter en de geest, adviezen 
voor versterking van de bestuurskracht in het voortgezet onderwijs”. 
Daarnaast is en wordt voortdurend aansluiting gezocht bij de principes zoals de 
organisatiecultuur die voortkomt uit het strategisch beleidsplan “Expeditie 
2018”. Duidelijke roldefinitie en rolvastheid voor de betrokkenen bij bestuur en 
toezicht zijn van belang voor het goed toepassen van dit kader.  
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1) TOEZICHTVISIE VOBO 

Doelstelling Stichting Katholieke Scholengroep Voor Voortgezet Onderwijs 
Best-Oirschot 
De Stichting heeft zonder winstoogmerk tot doel de bevordering van het voortgezet 
onderwijs te Best, Oirschot en omstreken. Zij beoogt daarbij onderwijs te geven op 
basis van Katholieke levensbeschouwing. 
 

a) De stichting tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door: 
b) Het oprichten en beheren van een of meer scholen, op de grondslag en 

binnen de onderwijssectoren en het gebied, zoals in het doel genoemd. 
c) Het, op in een schoolplan vast te leggen wijze, vorm en inhoud geven aan de 

Katholieke grondslag van het verzorgende onderwijs en aan de hand van 
levensbeschouwelijke vorming van de leerlingen. 

d) Het benutten van alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het 
doel nuttig kan zijn. 

Doel van de Raad van Toezicht Vobo. 
De Raad van Toezicht van Voortgezet Onderwijs Best Oirschot (VOBO) is er om 
integraal en onafhankelijk toezicht te houden op de realisatie van de 
doelstellingen van VOBO, het beleid van het bestuur en de algemene gang van 
zaken binnen VOBO.  
Het doel van de Raad is om te bewaken en te bevorderen dat de missie van VOBO 
wordt gerealiseerd: doelgericht bijdragen aan de groei en ontwikkeling van jonge 
mensen.  

De Raad houdt toezicht namens:  
• Primair: 

o De lokale gemeenschap 

o Leerlingen in haar instellingen 

o Ouders van leerlingen 

• Secundair: En in tweede instantie: 

o Medewerkers en vrijwilligers 

o Centrale en Lokale Overheden, 

o Samenwerkingsrelaties  

Integraal toezicht  
De Raad verstaat hieronder het toezicht op het goed functioneren van alle 
systemen en mensen binnen de Vobo organisatie. Daarbij wordt gekeken naar 
‘harde’ factoren (concrete en meetbare factoren) en ook ‘zachte’ factoren 
(signalen, minder concrete en lastig meetbare factoren). 

De Raad vindt integraal toezicht belangrijk om alle strategische besluitvorming 
te kunnen toetsen aan de missie, visie, identiteit en continuïteit van Vobo.  

De Raad bevordert integraal toezicht door een goede informatievoorziening en 
structureel contact te onderhouden met belanghebbenden.  
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Integraal toezicht ingevuld 

De RvT ziet toe op: 
• Het realiseren van de missie van VOBO en het strategisch beleid:  

o V.O. Best-Oirschot biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs waarin 
leerlingen hun talenten ontdekken en ontwikkelen zodat ze uitgroeien 
tot zelfbewuste jongeren die hun leerproces kunnen sturen, 
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen keuzes en een 
waarde(n)volle bijdrage leveren aan de samenleving.  

o V.O. Best-Oirschot brengt jongeren begrip en respect voor andere 
mensen bij door een open school te zijn waarin je leert met, van en 
voor elkaar.  

en stelt deze bij indien nodig 
• De geldigheid van de missie voor alle kinderen in het verzorgingsgebied van 

VOBO.  
• de toegankelijkheid van het onderwijs voor alle kinderen in het 

verzorgingsgebied 
• het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Vobo.  
• dat leerlingen met respect omgaan met diversiteit 
• dat de leerlingen (direct en indirect) goed voorbereid worden op de 

arbeidsmarkt van de toekomst 
• het functioneren van de bestuurder 
• de instroom van nieuwe leerlingen, de kwaliteit van het gegeven onderwijs, 

de resultaten van de examens, de resultaten van vervolg onderwijs en de 
slaagkans op de arbeidsmarkt 

• het imago van het Heerbeeck College en Kempenhorst College 
• de naleving van wettelijke regels en normen.  
• de tevredenheid van leerlingen en ouders 
• het financiële beleid van de instelling 
• het personeelsbeleid van de instelling 

Onafhankelijk toezicht  

De RvT verstaat onder onafhankelijk toezicht: 

1. Het eigenstandig voorbereiden, inrichten, uitvoeren en evalueren van 
zijn toezicht.  

2. Identificeren en raadplegen van meerdere onafhankelijke 
informatiebronnen. 

3. Uitsluiten van belangenverstrengeling tussen (persoonlijke) belangen van 
leden van de RvT onderling en de VOBO organisatie.   

 

De RvT vindt onafhankelijk toezicht belangrijk en ziet er op toe dat de belangen 
van alle belanghebbenden bij strategische besluiten zorgvuldig worden 
afgewogen.  
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Taken en rollen van de RvT  

De RvT onderscheidt 7 taken & 14 rollen van toezicht, gericht op doelbewaking 
van VOBO. 

 

Taken: 

1. Strategisch advies / klankbord 

2. Intern toezicht, maatschappelijk toezicht 

3. Goedkeuring bevoegdheden 

4. Werkgeverschap bestuur 

5. Regeling van de besturing (governance) 

6. (Regeling) Eigen werkzaamheden, en 

7. Verantwoording 

 

Zie bijlage. 

 

Verantwoording 
De RvT bevordert het afleggen van verantwoording door in het jaarverslag op 
uitgebreide en transparante wijze verslag te doen van alle relevante besluiten en 
activiteiten. Zij bevordert en ziet tevens toe op het jaarlijks afleggen van 
verantwoording aan hen door het bestuur.  
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2) TOEZICHTKADER VOBO 

Inrichting 
Het toezicht van de RvT is gebaseerd op de criteria die vermeld staan in de wet- en 
regelgeving zoals die geldt voor de onderwijssector, de Governancecode, Statuten 
van de Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot, 
het Reglement RvT en CvB, het Strategisch beleidsplan, meerjarenplannen en 
bestuurlijke afspraken.  
 
Om integraal, onafhankelijk en proactief toezicht te kunnen houden is gekozen 
voor een tweeorganen structuur (Raad van Toezicht-model). De RvT bestaat uit 7 
leden. De RvT wordt samengesteld op basis van een profielschets voor de RvT in 
zijn geheel, voor de leden individueel en voor de voorzitter. Bij het opstellen van 
de profielschetsen wordt rekening gehouden met de actuele strategische, 
beleidsmatige en beheersmatige situatie van VOBO. De profielschetsen worden 
regelmatig geactualiseerd.  

 
De Raad werkt met structurele en éénmalige commissies, voorbeelden daarvan 
zijn: 

1. Remuneratie commissie, 
2. Kwaliteit en veiligheidscommissie 
3. Financiële commissie 
4. Organisatie commissie 

 
Het doel van een commissie is om de bestuurder te adviseren en/of besluitvorming 
in de Raad van Toezicht voor te bereiden. Besluiten worden altijd in de RvT of door 
de bestuurder (afhankelijk van het onderwerp) en niet in de commissie, genomen. 
De leden van de RvT komen per jaar zoveel keer bijeen als nodig is om de 
verantwoordelijkheden van de RvT waar te kunnen maken, zijn bevoegdheden uit 
te kunnen oefenen en zijn functies en taken te kunnen uitvoeren. Minimaal 
vergadert de RvT 5 maal per jaar. Daarnaast hebben de bestuurder en de RvT 
regelmatig informeel contact met elkaar. In aanvulling hierop houdt de RvT een 
jaarlijkse reflectie en evaluatiebijeenkomst.  

Stramien toezichtkader 
In de toezichtvisie beschreven ziet de RvT zich vooral als doelbewaker van de 
doelen van VOBO. Hiertoe houdt zij maatschappelijk toezicht en intern toezicht. 
 

De volgende 6 onderwerpen vindt de RvT van belang: 
1. Maatschappelijke effecten die VOBO bereikt 
2. Leerling en ouder tevredenheid  
3. Kwaliteit van onderwijs, veiligheid en dienstverlening, inclusief innovatie 
4. Tevredenheid personeel, deskundigheid personeel, vrijwilligers en 

medezeggenschap, 
5. Het Management van VOBO, 
6. De bedrijfsvoering van VOBO, incl. de risico’s 
7. Veiligheid en dienstverlening 
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Stijl van toezicht houden  
De leden van de RvT zien zichzelf niet als een groep individuele toezichthouders 
maar beschouwen zichzelf als een team dat goed wil samenwerken om de kwaliteit 
van bestuur en toezicht voortdurend te verbeteren. De RvT voelt zich individueel 
en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvT.  
 
De RvT heeft respect voor ieders inbreng, streeft naar consensus, en neemt 
beslissingen met meerderheid van stemmen conform statuten. Genomen besluiten 
worden naar buiten toe ondersteund door de voltallige raad, ook al behoorde een 
lid van de RvT ten tijde van de besluitvorming eventueel tot de minderheid van 
stemmen.  
 
De RvT vervult meerdere rollen. Hij beschouwt de rollen van werkgever, 
adviseur/klankbord, monitor (zie ook “Toezichtvisie, integraal toezicht ingevuld) 
en controleur als de belangrijkste. Onder monitor rol verstaat hij informatie 
vergaard van derden, voor belang van VOBO. Onder de controleursrol verstaat hij 
toetsing van vooraf gemaakte afspraken. 

Werkgever 
Om proactief toezicht te kunnen houden zal de RvT in de komende jaren meer 
aandacht gaan besteden aan de rol van werkgever. De werkgeversrol zal vooral ook 
ingevuld worden door in elk geval jaarlijks met de bestuurder te bespreken: 

- Een aantal (4 à 5) concrete afspraken m.b.t. te realiseren doelen 
- Houding, gedrag en werkdruk (incl. betrokkenheid en energie) 

De doelen zijn afgeleid van de uitgangspunten en de koers (wet- en regelgeving, 
statuten, strategisch beleid) van VOBO. 
In de gesprekken komen ook actuele ontwikkelingen aan de orde die doelen en 
plannen beïnvloeden en er is aandacht voor wat er in het proces gebeurt. 
Resultaten worden getoetst en door de remuneratiecommissie en met bestuurder 
besproken.(Van gesprekken wordt een verslag gemaakt, aan de leden van de RvT 
verstrekt en in het dossier van bestuurder bewaard. Dit dossier wordt door de 
voorzitter thuis bewaard).  

Adviseur 
Ook zal de RvT meer aandacht gaan besteden aan de rol van adviseur/klankbord. 
Dit zal o.a. blijken uit het vooraf meer betrokken willen zijn bij de 
strategievorming en de omvorming van VOBO naar een synergiemodel in plaats van 
twee 'losse' scholen.  

Monitor 
De RvT vindt de monitorrol belangrijk omdat de leden interne en externe 
ontwikkelingen voortdurend in de gaten willen houden vanwege de impact daarvan 
op de strategische koers van de organisatie en de daarmee verbonden risico's.  
 
Mocht de turbulentie in de onderwijssector de komende jaren verder toenemen, 
dan zal de RvT verder opschuiven in de richting van proactief toezicht. Dit houdt in 
dat de RvT, naast de reeds genoemde aspecten, meer aandacht zal gaan besteden 
aan de interne risicobeheersing. De RvT zal ook extra aandacht besteden aan (de 
expertise in) het toezicht op ingrijpende veranderprojecten en 
calamiteitenmanagement.  
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Opstellen agenda 
De voorzitter van de RvT stelt samen met de bestuurder de agenda op. Elk lid van 
de RvT kan agendapunten doorgeven aan de voorzitter, en eventueel toevoegen, 
mits niet in tegenspraak met de statuten, aan het begin van een vergadering van 
de RvT. De structuur van de agenda is in grote lijnen als volgt: 

1) Onderling vooroverleg 

2) Strategisch onderwerp of thema 

3) Toezicht & werkgeverschap 

4) Externe & interne ontwikkelingen 

5) Eigen werk RvT 

a. Verslag, 

b. Afspraken 

c. Besluiten 

d. Commissies 

6) W.v.t.t.k. 

7) Terugblik. (mini evaluatie) 
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3) TOETSINGSKADER VOBO 
Wordt in een later stadium ingevuld 
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4) INFORMATIE PROTOCOL VOBO 
 

Informatie bronnen 

De RvT verkrijgt informatie uit de volgende (onafhankelijke) bronnen: 
• Bestuurder 
• Eigen expertise (vd RvT leden: advies en monitorrol) 
• MR (personeel-, ouder-, en leerlingen delegaties) 
• Accountant  
• Uitnodigingen aan onafhankelijke partijen 
• Controller Vobo 
• VOBO staf en directie en management  
• Ouderraad en oudervereniging 
• Vergaderen op meerdere locaties 
• Formele en informele bijeenkomsten 
• Branche verenigingen, inspectie rapporten 
• Pers media 
• Orion Samenwerkingsverband  
• Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 
• Brainport 

etc. 
  



TOEZICHTKADER Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot,  
 

13 

 


	Inleiding
	Doelstelling Stichting Katholieke Scholengroep Voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot
	Doel van de Raad van Toezicht Vobo.
	De Raad houdt toezicht namens:
	Integraal toezicht
	Integraal toezicht ingevuld

	Onafhankelijk toezicht
	Taken en rollen van de RvT
	Verantwoording

	2) TOEZICHTKADER VOBO
	Inrichting
	Stramien toezichtkader
	Stijl van toezicht houden
	Werkgever
	Adviseur
	Monitor
	Opstellen agenda

	3) TOETSINGSKADER VOBO
	4) INFORMATIE PROTOCOL VOBO
	Informatie bronnen


