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1 Stichting Optimus Primair Onderwijs 

 
1.1 Algemene gegevens 

 
Optimus is ontstaan op 1 januari 2006 uit fusies van de rechtsvoorgangers Cumulus en Mosaïek. 
Op 1 januari 2021 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden tussen stichting Optimus en stichting 
Peelraam. De nieuwe stichting bestaat uit 41 scholen, heeft 6000 leerlingen en 675 medewerkers.  
 
De scholen voor basisonderwijs zijn gesitueerd in de gemeenten Land van Cuijk, Oss en Maashorst. 
Het betreft 39 scholen voor regulier basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. 
 
Optimus is een stichting voor bijzonder onderwijs (katholiek, protestants-christelijk en interconfes-
sioneel). De inspectie voor het onderwijs heeft in recent onderzoek de onderwijskwaliteit als goed 
beoordeeld. De nieuwe stichting is ook financieel gezond. De scholen blijven zich op de vertrouwde 
wijze onderscheiden met hun onderwijsvisie en samenwerking met ouders en andere 
belanghebbenden in de schoolomgeving. 
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1.2 Gegevens scholen 

 

 
 
 

 

Schoolnaam Brinnr. Woonplaats Gemeente 

Akkerwinde 06XB Vianen Land van Cuijk 

Bakelgeert 08XM Boxmeer Land van Cuijk 

Baken 14VU Oss Oss 

Bogaard 16UP Ravenstein Oss 

Bolster 11DH Sambeek Land van Cuijk 

Bongerd G 04FQ Gassel Land van Cuijk 

Bongerd H 07RI Haps Land van Cuijk 

Ester 09WX Escharen Land van Cuijk 

Heemskinderen, 4 06VO Deursen Oss 

Jan de Quay, Dr 08PW Beers Land van Cuijk 

Jozef, St. 06XO Velp Land van Cuijk 

De Klimop 05HZ Wilbertoord Land van Cuijk 

Klimop 08SL Rijkevoort Land van Cuijk 

Klim Op 03MA Megen Oss 

Kreek'l  07SL Reek Maashorst 

Lambertus, St 07RZ Haren Oss 

Leander 14ZG Sint Anthonis Land van Cuijk 
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De Lens 03XX Mill  Land van Cuijk 

Linde 06WZ Macharen Oss 

Lindekring 06VW St Agatha Land van Cuijk 

Matthias 06OH Oploo Land van Cuijk 

Omgang, den  05JE Schaijk Maashorst 

Onze Bouwsteen 08QG Beugen Land van Cuijk 

Oventje, 't 11LT Zeeland Maashorst 

Palet 20GB Boxmeer Land van Cuijk 

Pater Eymard 05IK Stevensbeek Land van Cuijk 

Raamdonk 08ZT Grave Land van Cuijk 

Regenboog C 08ZO Cuijk Land van Cuijk 

Regenboog S  07VP Schaijk Maashorst 

De Schare 07CW St. Hubert Land van Cuijk 

Schrijverke, 't 03QO Herpen Oss 

Sprankel 07UN Grave Land van Cuijk 

De Sprong 08YZ Wanroij Land van Cuijk 

 't Stekske 06UL Langenboom Land van Cuijk 

Telraam 00EB Oeffelt Land van Cuijk 

Vlasgaard 10YE Zeeland Maashorst 

Waai 05GK Cuijk Land van Cuijk 

Wegwijzer  03GL Grave Land van Cuijk 

De Weijerwereld 10NZ Boxmeer Land van Cuijk 

Zevensprong 04VT Cuijk Land van Cuijk 

De Zonnewijzer 05IL Westerbeek Land van Cuijk 
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1.3 Verloop leerlingenaantallen van Optimus 

 
 Brin Naam 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

00EB Basisschool Het Telraam 197 187 170 173 180 186 182 190 185 190 185 180

03GL00 De Wegwijzer 61 51 49 58 57 56 53 50 50 50 48 49

03MA00 Basisschool Klimop 89 87 91 91 97 103 111 120 133 138 139 143

03QO00 't Schrijverke 201 179 169 150 149 151 155 155 152 152 152 149

03XX De Lens 334 328 314 315 287 253 266 262 257 255 258 255

04FQ00 Basisschool De Bongerd G 92 101 93 88 84 77 82 79 75 67 64 60

04VT00 Basisschool De Zevensprong 151 147 144 156 141 145 137 129 120 113 114 110

05GK00 Basisschool De Waai 522 514 529 528 541 541 533 522 525 532 525 528

05HZ De Klimop Wilbertoord 96 91 75 73 60 62 69 67 73 75 78 86

05IK Pater Eymard 63 58 59 52 51 49 44 40 40 40 40 40

05IL De Zonnewijzer 81 82 77 80 89 82 97 92 88 86 86 84

05JE00 Basisschool Den Omgang 204 218 205 197 195 184 169 162 162 152 159 159

06OH Matthias 110 106 117 115 114 127 148 155 170 179 183 186

06UL t Stekske 197 182 157 150 142 144 138 135 136 142 149 151

06VO00 Basisschool De Vier Heemskinderen 66 65 63 59 60 59 68 74 72 74 72 67

06VW00 Jenaplanschool d Lindekring 57 50 43 41 44 48 51 52 48 49 51 47

06WZ00 RK BS De Linde 52 44 45 47 46 46 41 43 39 42 39 42

06XB00 Basisschool de Akkerwinde 99 89 87 82 81 74 74 70 66 70 66 68

06XO00 RK BS St. Jozef 114 129 120 131 111 90 98 71 55 45 42 37

07CW De Schare 90 80 66 62 57 55 50 51 50 53 58 63

07RI00 Basisschool De Bongerd H 218 194 183 179 188 180 183 182 172 172 169 161

07RZ00 Basisschool St. Lambertus 48 41 46 45 44 41 38 36 36 34 34 36

07SL00 De Kreek'l 145 144 140 133 141 135 127 125 129 129 127 111

07UN00 Basisschool De Sprankel 278 269 238 253 229 217 197 183 171 161 143 140

07VP00 Basisschool De Regenboog 373 383 364 376 374 380 378 374 369 358 365 369

08PW00 Dr. Jan De Quayschool 112 108 95 92 92 94 98 100 98 104 110 110

08QG00 Onze Bouwsteen 155 139 126 116 106 109 107 109 113 107 112 107

08SL Klimop Rijkevoort 126 124 121 115 111 106 107 110 112 111 122 109

08XM00 De Bakelgeert 141 135 124 126 106 110 103 97 101 99 98 98

08YZ KC De Sprong 245 252 229 217 200 192 197 223 242 248 253 229

08ZO00 Basisschool De Regenboog C 153 147 148 144 138 118 139 135 136 134 137 141

08ZT00 De Raamdonk 250 234 235 232 224 217 230 217 217 211 210 209

09WX00 Basisschool De Ester 87 73 73 74 83 83 89 97 101 98 99 97

10NZ00 De Weijerwereld 222 209 208 206 199 210 217 226 236 236 239 248

10YE00 Basisschool Vlasgaard 376 369 366 350 333 336 319 302 280 264 247 238

11DH00 De Bolster 126 112 98 91 86 89 84 75 79 81 95 97

11LT00 RK Basisschool 't Oventje 62 64 53 49 45 43 29 27 25 26 26 28

14VU00 SSBO Het Baken 234 207 183 170 161 141 126 121 121 121 121 121

14ZG KC Leander 286 342 333 333 332 316 308 313 317 313 295 301

16UP00 Basisschool De Bogaard 211 205 200 198 192 182 166 147 139 138 136 129

20GB00 SSBO Palet 92 89 82 94 95 98 90 85 76 74 78 86

Totaal 6816 6628 6318 6241 6065 5929 5898 5803 5766 5723 5724 5669

-1,61% -0,64% -0,75% 0,02% -0,96%

werkelijk lln aantal per 1 oktober Prognose per 1 oktober
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1.4 Samenwerking “kosten voor gezamenlijke rekening” 

Mosagroep / Shared Service Centre 

 

De Mosagroep is een samenwerkingsverband van zeven schoolbesturen. Dat zijn Stichting Invitare, 
Stichting Optimus Primair Onderwijs, Groeisaam, SPO Condor, Filios Scholengroep, SKOV Vierlings-
beek en SPOG Groesbeek.  
Bij de zeven schoolbesturen zijn ca. 130 scholen aangesloten. In totaal werken daar ongeveer 2.500 
docenten en medewerkers voor meer dan 20.000 kinderen. 
 
De Mosagroep is door de schoolbesturen opgericht om een aantal werkzaamheden centraal en 
gezamenlijk uit te voeren, zoals de personeels- en salarisadministratie. Dat werkt efficiënter en scheelt 
in de kosten per bestuur.  

 
1.5 Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs 

 
Samenwerkingsverband Stromenland 
Stromenland is een samenwerkingsverband passend onderwijs PO (PO 2507).  
Het betreft een stichting, waarin 25 besturen met 167 scholen voor basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en speciaal onderwijs samenwerken om passend onderwijs te realiseren voor alle 
leerlingen in deze regio. Stromenland heeft als missie: Passend onderwijs voor elke leerling, in de 
klas, op de school, met de ouders, in de wijk en in ons samenwerkingsverband. Het uitgangspunt is 
‘Gewoon als het kan, speciaal als het moet’. 
Stromenland heeft een bestuur dat richting geeft aan het beleid en de uitvoering hiervan bewaakt.  
 
Overzicht scholen binnen het SWV Stromenland 
 

School Brin Woonplaats Gemeente 

Akkerwinde 06XB Vianen Land van Cuijk 

Bakelgeert 08XM Boxmeer Land van Cuijk 

Bolster 11DH Sambeek Land van Cuijk 

Bongerd G 04FQ Gassel Land van Cuijk 

Bongerd H 07RI Haps Land van Cuijk 

Ester 09WX Escharen Land van Cuijk 

Jan de Quay, Dr 08PW Beers Land van Cuijk 

Jozef, St. 06XO Velp Land van Cuijk 

De Klimop 05HZ Wilbertoord Land van Cuijk 

Klimop 08SL Rijkevoort Land van Cuijk 

Leander 14ZG Sint Anthonis Land van Cuijk 

De Lens 03XX Mill  Land van Cuijk 

Lindekring 06VW St Agatha Land van Cuijk 

Matthias 06OH Oploo Land van Cuijk 

Onze Bouwsteen 08QG Beugen Land van Cuijk 

Palet 20GB Boxmeer Land van Cuijk 

Pater Eymard 05IK Stevensbeek Land van Cuijk 

Raamdonk 08ZT Grave Land van Cuijk 

Regenboog C 08ZO Cuijk Land van Cuijk 

De Schare 07CW St. Hubert Land van Cuijk 

Sprankel 07UN Grave Land van Cuijk 

De Sprong 08YZ Wanroij Land van Cuijk 

 't Stekske 06UL Langenboom Land van Cuijk 

Telraam 00EB Oeffelt Land van Cuijk 

Waai 05GK Cuijk Land van Cuijk 

Wegwijzer  03GL Grave Land van Cuijk 
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De Weijerwereld 10NZ Boxmeer Land van Cuijk 

Zevensprong 04VT Cuijk Land van Cuijk 

De Zonnewijzer 05IL Westerbeek Land van Cuijk 

 
 
Samenwerkingsverband 30-06 
Binnen Samenwerkingsverband PO 30.06 werken 96 scholen voor Basisonderwijs,  
3 scholen voor Speciaal Basisonderwijs en 4 scholen voor Speciaal Onderwijs samen in de 
gemeenten Oss, Bernheze, Landerd, Uden, Maasdonk, Veghel en Sint-Oedenrode. 
 
De missie van dit samenwerkingsverband luidt: 
“Partijen zien in het realiseren van Passend Onderwijs in ultieme zin de opdracht die ze hebben om 
voor alle kinderen waarvoor zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn in de regio betekenisvol onderwijs 
aan te bieden, dat zowel tegemoet komt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van het kind als 
aan de behoeften van de samenleving. Zij beogen daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan 
het welzijn en de welvaart van de regio waarin zij werkzaam zijn.” 

 
Overzicht scholen binnen het SWV 30-06 

 

School Brin Woonplaats Gemeente 

Baken 14VU Oss Oss 

Bogaard 16UP Ravenstein Oss 

Heemskinderen, 4 06VO Deursen Oss 

Klim Op 03MA Megen Oss 

Kreek'l  07SL Reek Maashorst 

Lambertus, St 07RZ Haren Oss 

Linde 06WZ Macharen Oss 

Omgang, den  05JE Schaijk Maashorst 

Oventje, 't 11LT Zeeland Maashorst 

Regenboog S  07VP Schaijk Maashorst 

Schrijverke, 't 03QO Herpen Oss 

Vlasgaard 10YE Zeeland Maashorst 
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2 Constituerende bepalingen van Optimus Primair Onderwijs 

 
2.1 Considerans, zoals voorafgaand aan de Statuten van Optimus 

 
In de stichting wordt professioneel, dynamisch, vol vertrouwen en in gezamenlijkheid gewerkt aan de 
ontwikkeling en toekomst van allen die bij Optimus betrokken zijn. 
Alle kwaliteiten van de leerlingen worden aangesproken en met hen tot ontwikkeling gebracht. 
De leerlingen ontwikkelen/vormen zich tot burgers met een waardenoriëntatie, die hen – in 
zelfverantwoordelijke zelfbepaling – verantwoordelijkheid doet nemen, om in betrokkenheid met 
medeburgers, ook die met oriëntaties op andere bronnen van waarden, de samenleving verder te 
ontwikkelen, gericht op het welzijn van de samenleving als geheel. 
 
De kardinale deugden Verstandigheid, Moed, Gematigdheid en Rechtvaardigheid, zijn wezenlijke 
oriëntatiepunten in de waardeoriëntatie van het onderwijs, het (samen) werken en de ontwikkeling van 
Optimus. 
Het pedagogisch klimaat wordt gebaseerd op deze kernwaarden. 
De stichting zal met betrekking tot de identiteit een zinvolle relatie willen onderhouden met de 
ouders/verzorgers van zijn leerlingen, met zijn maatschappelijke adviesraad en waar voor het doel 
dienstbaar en voorhanden is met vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschap. 
De stichting streeft naar het realiseren van een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 0-13 
jaar.  
De stichting spant zich in om, in samenwerking met anderen die betrokken zijn bij de 
totaalontwikkeling van het kind, de ontwikkeling van Integrale KindCentra te bevorderen. 
De stichting is gevoelig voor de ontwikkelingen in de maatschappelijke context waarbinnen zij  haar 
missie realiseert en stelt zich uitreikend op naar maatschappelijke belanghebbenden, opdat 
voortdurende dialoog plaats kan vinden over de doel oriëntaties van onderwijs en educatie, teneinde 
goed aan te sluiten bij de behoeften van de samenleving. 
De stichting stimuleert beleidsmatig en permanent de professionele ontwikkeling van haar 
medewerkers, opdat zij duurzaam kunnen functioneren als onderzoekende en lerende professionals, 
die met de nodige autonomie in samenwerking met andere professionals vorm kunnen geven aan hun 
professionele praktijk en die op elk moment professionele verantwoording kunnen en willen afleggen 
over hun handelen.  
Door structurele samenwerking met andere kennisorganisaties draagt de stichting bij aan de 
ontwikkeling van onderwijs, het beroep van de leraar basisonderwijs en het beroep van de 
schoolleider. 

 
 

2.2 Algemene uitgangspunten welke zullen worden nagestreefd bij de uitoefening van de 

taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht 

 
De Raad van Toezicht zal bij de uitoefening van zijn taak in ieder geval aandacht willen besteden aan:  

• Staat het belang van het kind bij alle maatregelen die kinderen aangaan voorop?  (refererend aan 
het VN kinderrechtenverdrag).  Weet het kind zich verzorgd, erkend, begrepen, veilig, zich 
geholpen en ontmoet het begrip en ruimte voor zijn groeiende zelfstandigheid? Samengevat voelt 
het kind zich geborgen? 

• In algemene zin zal in het toezicht ook aandacht zijn voor de realisatie van de inhouden genoemd 
in art 26 van de ‘universele rechten van de mens’, luidende:  
“Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op 
de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het 
zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of 
godsdienstige groepen bevorderen”. 

• Wordt de opvoedkundige omgangssituatie gekenmerkt door “hulp die de professionele 
medewerkers aan de kinderen bieden met het oogmerk dat de kinderen tot zelfverantwoordelijke 
zelfbepaling kunnen komen? Groeit de ruimte van de kinderen om doelen te kiezen en daar 
verantwoordelijk voor te zijn?” 

• Erkent de onderwijsorganisatie dat het zelfstandige oordeel, de kritische mentaliteit moet worden 
“gegund” aan leerlingen met betrekking tot de waarden welke Optimus voorleeft en aandraagt in 
zijn onderwijs? 
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De raad zal toezien op ‘betrokken’ strategievorming (neergelegd in het “koersplan”) en de processen 
welke daaraan ten grondslag liggen. 
Communicatief handelen zal beoordeeld worden op de daaronder liggende symmetrische, machtsvrije 
argumentatie, met doorlopende discussie over de houdbaarheid van de gehanteerde uitgangspunten. 
De daaruit voortkomende kennis kan slechts geldigheid afdwingen als alle betrokkenen de gevolgen 
en neveneffecten van het gebruik van die kennis ten overstaan van de belangen van eenieder, zonder 
dwang kunnen aanvaarden. 
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3 Waarom een handboek van de Raad van Toezicht? 

In het handboek wordt beschreven hoe effectief intern bestuur en toezicht binnen Optimus wordt 
vormgegeven, conform richtlijnen VTOI, code goed bestuur (zie hoofdstuk 5.5.3). 

      
3.1 Algemene inleiding 

 
In Nederland houdt de inspectie van het onderwijs namens de overheid en samenleving toezicht op de 
kwaliteit van het onderwijs.  
Dit externe toezicht door de inspectie (op geleide van onderwijswetgeving) is niet voldoende om de 
kwaliteit, responsiviteit en het lerend vermogen van het onderwijs/een onderwijsorganisatie te 
bevorderen en het onderwijs voldoende maatschappelijke legitimiteit te geven.  
Daarvoor is een sterke gerichtheid van de organisatie nodig op het leveren van maatschappelijk 
toegevoegde waarde. 
Dit houdt in dat Optimus onderwijsopbrengsten moet realiseren die voor de leerlingen en hun ouders, 
maar ook andere belanghebbenden en belangendragers in het voedingsgebied (en omgeving) van 
betekenis zijn.  
Het gaat dan m.n. over cognitieve vaardigheden (leervorderingen en leren leren), sociaal emotionele 
ontwikkeling, levensbeschouwelijke ontwikkeling en vaardigheden op uiteenlopende gebieden 
(expressief, lichamelijk). 
 
Voor het realiseren van zijn taak heeft Optimus een goede bestuursvorm nodig.  
 
Het scheiden van besturen en toezicht houden is een wettelijke verplichting geworden met de op  
1 augustus 2010 in werking getreden wet “Goed onderwijs, goed bestuur”. 
Dit handboek, met daarin het periodiek te actualiseren, concrete “toezichtplan”, beschrijft de werkwijze 
van besturen en het toezien op het besturen. Een werkwijze die voldoet aan de vereisten die deze wet 
en de vereisten uit de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (zie hoofdstuk 6.5.3). 
 
Er is niettemin sprake van fulltime, professioneel en dicht op de organisatie betrokken bestuurders 
versus op meer afstand opererende, vaak niet in het onderwijs werkzame en parttime werkzame 
toezichthouders. Onevenwichtigheid dreigt daardoor. 
Om het interne toezicht effectief in te richten – in de zin dat de verhoudingen tussen CvB en RvT in 
balans komen en beide colleges hun rollen en verantwoordelijkheden waar kunnen maken – is een 
gedragen toezichtplan nodig.  
Een toezichtplan als kader voor effectief intern toezicht; dat in onderlinge, zorgvuldige dialoog tot 
stand komt. 
Daardoor worden de verwachtingen duidelijk en correct rolgedrag van en tussen RvT en CvB loopt 
dan minder risico om in gevaar te komen.  
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3.2 Functie van het handboek 

 
Bezien vanuit bovenstaande overwegingen wil de RvT met het voorliggende handboek het 
volgende bereiken: 
 
1. Een zo optimaal mogelijke transparantie te bieden aan alle betrokken stakeholders over de wijze 

waarop het toezicht is geregeld binnen Optimus; 
2. Een beoordelingskader te formuleren dat de RvT hanteert om het functioneren van het CvB te 

waarderen en namens de samenleving te legitimeren; 
3. De samenwerkingsrelaties tussen RvT en CvB te definiëren alsmede het inrichten van het 

werkgeverschap door de RvT; 
4. De basis voor integriteit in de organisatie en het toezicht te leggen in het kader van bijvoorbeeld 

nevenfuncties en onafhankelijkheid van toezichthouders en het voldoen aan de Code Goed 
Bestuur in het Primair Onderwijs; 

5. In dit toezicht houden te voldoen aan wet- en regelgeving; 
6. Een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van Optimus door het interne toezicht 

onderdeel te maken van het interne besturingsmodel.  
 
Toelichting: 
Om de positie en rol van het handboek/toezichtplan goed te kunnen duiden, worden drie aan elkaar 
gerelateerde begrippen genoemd:  

- interne governance 

- het besturingsmodel en  

- het interne “toezichtarrangement” (beschreven in dit handboek), waarvan het toezichtplan het 
sluitstuk vormt.  

 
In schema:  

 

 
 
 
De RvT definieert ‘Interne Governance’ als het waarborgen van de wijze van sturen, beheersen en 
toezicht houden, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de (maatschappelijke) 
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doelstellingen van Optimus, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en 
verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden.  
 
Het ‘Besturingsmodel’ geeft antwoord op de vraag hoe Optimus de besturing en beheersing, het 
toezicht en verantwoording afleggen, regelt op een zodanig manier, dat daarmee de “in de missie 
beschreven” ambitie om de talenten van de aan haar toevertrouwde jeugd te ontwikkelen, 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.  
Het intern besturingsmodel beschrijft en regelt in dat kader de rollen, taken en verantwoordelijkheden 
van de organisatieniveaus van Optimus: de RvT, het CvB, het school c.q. locatiemanagement, de 
teams en individuele medewerkers.  
 
Onderdeel van het besturingsmodel is dus het intern toezicht houden. De wijze waarop dit intern 
toezicht houden plaatsvindt, wordt aangeduid als het ‘Interne toezichtarrangement’.  
Het is de bestuurlijke- en organisatorische vormgeving van het interne toezicht, inclusief de 
beschrijving van bevoegd- en verantwoordelijkheden van de RvT in relatie tot die van het CvB.  
 
Iedere organisatorische laag stuurt aan én houdt toezicht op de volgende organisatorische laag. 
Door rapportages en o.a. de bespreking daarvan wordt geïnformeerd en verantwoording afgelegd 
over de voortgang van de gemaakte afspraken en de kwaliteit die wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld ten 
aanzien van onderdelen van het strategisch beleidsplan en de vereisten die de inspectie stelt.  
Op de ‘normale’ gang van zaken kan een uitzondering worden gemaakt als er calamiteiten optreden of 
dreigen op te treden: dan is er sprake van een escalatiemodel op basis waarvan vergaande 
interventies in de organisatie gepleegd kunnen worden.  
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3.3 (Onafhankelijke) informatievoorziening van de Raad van Toezicht  

 
De RvT dient ten aanzien van de informatievoorziening niet geheel afhankelijk te zijn van het CvB.  
 
Daarbij staan meerdere mogelijkheden open, als; 
  
Benchmarks 
De RvT kan opdracht geven aan het CvB dan wel een externe deskundige om de prestaties, 
bestedingen etc. van Optimus te benchmarken met vergelijkbare onderwijsorganisaties en deze te 
betrekken in het oordeel over het maatschappelijke presteren van de stichting en het CvB.  
  
Contra-expertise 
De RvT heeft het recht de accountant en/of externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te 
schakelen over elk door de RvT noodzakelijk geacht onderwerp.  

  
Het doen van eigen waarnemingen 
1. RvT-leden kunnen scholen bezoeken indien zij menen dat daaraan kennis en ervaring kan 

worden ontleend ten behoeve van hun functie(s). Indien zij daartoe besluiten zal daar altijd 
overleg met het bestuur aan vooraf gaan. 

2. De eigen waarnemingen strekken zich ook uit tot de toetsing van de kwaliteit van het 
stakeholdermanagement van de stichting.  

3. (Een afvaardiging van) de RvT dient mede als gevolg van  wetgeving, tenminste twee maal per 
jaar overleg te hebben met de GMR van de stichting.  

 
 
3.4 Een escalatiemodel 

 
1. Het besturingsmodel van de stichting en de daaruit afgeleide managementstatuten hebben onder 

meer tot doel ervoor zorg te dragen dat bij optredende (of dreigend op te treden) calamiteiten 
effectief bestuurlijk handelen optreedt op het niveau waar de calamiteit ontstaat of dreigt te 
ontstaan. Wanneer de effectiviteit van het bestuurlijk handelen van daarvoor verantwoordelijke 
personen achterblijft bij wat van hen –in het licht van de calamiteit- mag worden verwacht, treedt 
het escalatiemodel in werking.  

2. Onder het escalatiemodel van de stichting wordt verstaan een stelsel van afspraken over 
interventiemechanismen volgend op opgetreden (of dreigend op te treden) calamiteiten en 
waarbij het bestuurlijk handelen achterblijft bij wat in het licht van de (dreigende) calamiteit mag 
worden verwacht. Het escalatiemodel geeft daarmee geclausuleerd aan in welke situaties de in 
het besturingsmodel en managementstatuten vastgelegde rollen, bevoegd- en 
verantwoordelijkheden (partieel) kunnen worden opgeheven.  

3. Calamiteiten zijn gebeurtenissen die de kwaliteit van het katholiek, protestants-christelijk en 
interconfessioneel primair onderwijs in de gemeente Land van Cuijk, de reputatie en legitimiteit 
van Optimus, de primaire processen, doelstellingen of bedrijfsvoering van de stichting in gevaar 
brengen. Onder calamiteiten wordt in ieder geval het volgende verstaan: 
a. Financiële onregelmatigheden in de breedste zin van het woord; 
b. Het handelen in strijd met de wet, regelgeving, statuten, de code voor goed bestuur en 

overige voor de stichting toepasselijke regels, procedures etc.; 
c. Kwaliteitsverlies van door de stichting aangeboden (onderwijs) voorzieningen; 
d. Het niet behalen van afgesproken en in verwachte resultaten geconcretiseerde 

(strategische) doelstellingen; 
e. Het tekortschieten van het personeelsbeleid van de stichting, zoals zorg dragen voor de 

benodigde professionaliteit van de medewerkers, hun competenties en ontwikkeling 
daarvan, voldoende medewerkerstevredenheid en het voorkomen van een zodanig aantal 
onvervulbare consequenties dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt.  

4. De RvT ziet er op toe dat het CvB de RvT over deze onderwerpen informeert met een 
vastgestelde regelmaat.  

5. Als er (dreigende) calamiteiten worden geconstateerd, vraagt de RvT het CvB om een verklaring 
in termen van de toedracht, de ernst en consequenties van de calamiteit alsmede wat het CvB 
aan actie heeft ondernomen.  

6. De RvT staan de volgende interventies ter beschikking indien de in lid 6 genoemde verklaring niet 
strookt met wat in het licht van de calamiteit verwacht mag worden: 
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a. De RvT vraagt het CvB binnen een nader geduide termijn passende actie te ondernemen; 
b. De RvT sommeert het CvB binnen een nader geduide termijn passende actie te 

ondernemen; 
c. De RvT ontneemt het CvB een deel van de bevoegdheden binnen een nader omschreven 

termijn en voorwaarden; 
d. De RvT schorst het CvB of een lid daarvan voor een nader omschreven termijn; 
e. De RvT gaat over tot ontslag van het CvB of een lid daarvan. 

7. Het in lid 6 en 7 genoemde geldt mutatis mutandis voor de overige organisatieniveaus binnen de 
stichting bij (dreigende) calamiteiten. 

8. Om de toezichthoudende rol gescheiden te houden van de besturende, benoemt de RvT in geval 
van in lid 7 c, d en e genoemde interventies, een interim-bestuurder welke direct aan de RvT 
verantwoording aflegt. 

 
 
3.5 Het toezichtplan 

 
3.5.1 Inleiding 

 
In het toezichtplan geeft de RvT op concrete wijze aan hoe hij zal: 
- toezien op de uitvoering van de taken van het CvB; en 
- zijn eigen taken zal inrichten en uitvoeren. 
 
Leidend voor de RvT zijn de vragen als: 
Realiseert de onderwijsorganisatie de doelstelling waarvoor deze is opgericht, 
- zoals vastgelegd in betreffende wetgeving, 
- zoals aangescherpt met de omgeving van de onderwijsorganisatie, 
- zoals vastgelegd in een strategisch beleidsplan en uitwerkingsnotities daarvan, 
- zoals vastgelegd in afspraken tussen RvT en het CvB. 
 
Is de organisatie daartoe goed ingericht,  
- draagt de onderwijskundig-organisatorische vormgeving van de organisatie bij aan het behoud en de 

versterking van de kwaliteit van het onderwijs? 
- worden de professionals betrokken bij beleidsvorming en verantwoording? 
- wordt de RvT goed geïnformeerd? 
- is er een interne controller/controllerfunctie? 
- wordt er een kritische dialoog gevoerd met stakeholders? 
 
Ook alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn onderwerp van het toezicht. 
 
Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van zijn functioneren zal de RvT zich ook de algemene vraag stellen of 
het toezicht de beoordeling “in control” mag verwerven. 
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4 Rechtspersoon 

 
De statuten van de stichting en het reglement van de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur: 

 
4.1 De statuten van de stichting  
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4.2 Reglement Raad van Toezicht 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
In dit reglement wordt verstaan onder: 
de stichting: Optimus, stichting voor katholiek, protestants-christelijk en 

interconfessioneel primair onderwijs, statutair gevestigd te Boxmeer 
de Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting  
CvB: het orgaan belast met het besturen van de stichting 
statuten: de statuten van de stichting, d.d. 28 april 2016. 

 
Artikel 2 Het reglement 
1. Dit reglement is gebaseerd op artikelen 11, 12, 13 en 14 van de statuten. 
2. Dit reglement wordt vastgesteld en goedgekeurd door de RvT en treedt daarna in werking. 
3. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt, indien dit noodzakelijk wordt geacht door 

de RvT, maar in ieder geval 5 jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het 
reglement van het CvB geëvalueerd en zonodig door de RvT aangepast. 

 
Aanvullend op de beschrijving van de taken en bevoegdheden van de raad in de art. 13 
van de statuten, in art. 3 van dit reglement: 
 
Artikel 3 Verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 
De toezichthoudende taak van de RvT richt zich naar het belang van het bijzonder onderwijs in de 
gemeente Land van Cuijk, Oss en Maashorst, het gemeentelijk onderwijsbeleid, de scholen die door 
de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.  

 
De functies/verantwoordelijkheden van de RvT zijn: 
1. Het voorzien in een goed bestuur voor Optimus (in formeel-juridische zin is dit vastgelegd in art. 6, 

lid 2 en art.7, lid 1 van de statuten); 
2. Het vervullen van het werkgeverschap van het CvB; 
3. Het fungeren als klankbord voor het CvB, door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en 

kunde daartoe ter beschikking te stellen;  
4. Het als volwaardige/professionele tegenkracht, namens de samenleving, toezicht houden op het 

functioneren van het CvB; 
5. Dit toezicht heeft betrekking op:  

5.1 Het bewaken van de doelstelling(en) (en de continuïteit daarvan) van de stichting zoals deze 
is vastgelegd in de statuten; 

5.2 Het bewaken van de onderwijs- en maatschappelijke prestaties/taken van de Optimus 
onderwijsorganisatie; 

5.3 Het bewaken dat de waarde van de materiële en immateriële eigendommen van de stichting 
geborgd worden; 

5.4 Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de stichting; 

5.5  Het vragen om verantwoording door het CvB; 
6. Zorgdragen voor een goed functionerende RvT. 
 
AFDELING A TOEZICHT  

 
Artikel 4 Toezicht op (de realisatie van) de strategische doelstellingen 
1. De RvT houdt toezicht op de funderende en richtinggevende strategie voortvloeiend uit de 

doelstelling van de stichting en in beleidsplannen/jaarplannen eigentijds verbonden wordt met 
maatschappelijke ontwikkelingen.  

 
Artikel 5 Het toezichthoudende instrument 
Om het toezicht verantwoord te kunnen uitoefenen werkt de RvT met: 
a. eenheid van visie van de RvT en het CvB op het realiseren van de doelen van de stichting, het 

beleid en de strategie; daarbij wordt rekening gehouden met ethiek en geldende normen en 
waarden; 

b. eenheid van visie van de RvT op de doelen van zijn toezicht; 
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c. de analyse van het realiseren van de doelen, het daartoe gevoerde beleid en ontwikkelde 
strategie, met oog voor risicofactoren en aandacht voor doelmatigheid, rechtmatigheid, 
effectiviteit en efficiency; 

d. een geformuleerd toezichthoudend systeem dat onder meer bestaat uit een jaarlijkse planning 
en control cyclus; 

e. een planning en control systeem, dat aansluit bij het door de instelling gebruikte model voor 
sturing, bedrijfsvoering en kwaliteit. 

 
Artikel 6 Accountant en externe deskundigheid 
1. De RvT benoemt de externe accountant en formuleert in overleg met het CvB de opdracht aan 

de accountant voor de jaarlijkse controle van de jaarrekening. 
2. Eenmaal in de vier jaar vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de 

externe accountant. 
3. De RvT kan de accountant voor zijn oordeel en advies inschakelen over elk door de RvT 

noodzakelijk geacht onderwerp. 
4. De RvT kan te allen tijde externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies inschakelen. 
5. De RvT voorkomt belangenverstrengelingen van een lid of leden van de RvT alsmede van de 

leden van het CvB en van de accountant van de stichting en neemt bij het constateren ervan 
een zodanig besluit dat de belangenverstrengeling zo volledig en zo spoedig mogelijk ten einde 
komt. 

6. De financiële consequenties van de inschakeling van de accountant of andere externe 
deskundigen komen voor rekening van de stichting. 

 
AFDELING B HET WERKGEVERSCHAP 

 
Artikel 7 Het werkgeverschap 
1. De RvT is de werkgever van het CvB. 
2. De RvT voert periodiek een functioneringsgesprek en/of beoordelingsgesprek met het CvB.  
3. De RvT stelt in en na overleg met het CvB een werkwijze voor functionerings- en 

beoordelingsgesprekken vast.  
4. De RvT bepaalt, mede op geleide van overheidsrichtlijnen en cao-bepalingen, de rechtspositie, 

arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de leden van het CvB.  
 
Artikel 8 Werving van leden van het College van Bestuur 
1. Een vacature wordt vastgesteld door het CvB en gemeld aan de RvT. 
2. De RvT vormt een benoemingsadviescommissie, in ieder geval bestaande uit 2 leden van de 

RvT (gebruikelijk de voorzitter van de RvT en de voorzitter van de remuneratiecommissie); een 
lid van het CvB en een (school)directeur. Op een door de raad vastgestelde wijze, betrekt deze 
commissie een lid van de GMR bij zijn werkzaamheden.  

3. De benoemingsadviescommissie stelt een concept profielschets op. 
4. Deze concept profielschets wordt ter advisering voorgelegd aan: 

a. het Directeuren Beraad Optimus (DBO); 
b. de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR); 
c. de Maatschappelijke Advies Raad (MAR). 
De raad kan besluiten om de profielschets ook ter advies voor te leggen aan door de raad te 
bepalen overige betrokkenen/stakeholders. 

5.      Deze geledingen krijgen de gelegenheid een advies over de profielschets uit te brengen m.n. 
gericht op de samenwerkingsrelatie van de betreffende geleding met het CvB. 

6. De RvT stelt de profielschets vast. 
7. De RvT werft en selecteert op basis van de profielschets een aantal geschikte kandidaten. 
8. De benoemingsadviescommissie voert met deze kandidaten een (aantal) gesprek(ken). 
9. Op basis van de gesprekken selecteert de benoemingsadviescommissie 1 à 2 kandidaten. 
10. Bij deze kandidaat/kandidaten wordt een assessment uitgevoerd. 
11. Het resultaat van het assessment wordt door de assessor of door de benoemingsadvies-

commissie besproken met de kandidaat/kandidaten. 
12. De remuneratiecommissie voert een arbeidsvoorwaardengesprek en vergewist zich van het 

accepteren van een eventuele benoeming door betrokken kandidaat. 
13. De benoemingsadviescommissie stelt een voordracht op aan de RvT.  
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AFDELING C KLANKBORD 
 

Artikel 9 Relatie met het College van Bestuur 
1. De RvT fungeert als klankbord voor het CvB: zowel door mee te denken als door zijn ervaring, 

kennis en kunde daartoe ter beschikking te stellen. 
2. De voorzitter van de RvT fungeert als communicatiepartner voor het CvB. 
3. Elk individueel lid van de RvT kan op incidenteel verzoek van het CvB deze met raadgeving 

terzijde staan.  
 

AFDELING D HET FUNCTIONEREN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 
 

Artikel 10 Vergaderingen van de Raad van Toezicht 
1. De RvT vergadert als regel in aanwezigheid van het CvB. Bij afwijking hiervan motiveert de RvT 

zijn besluit vanuit het belang van de stichting. Deze motivatie wordt in de verslaggeving 
vermeld. 

2. De RvT werkt met een jaaragenda en een vergaderschema waarin de data voor het komende 
jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen. 

3. De RvT maakt van zijn vergaderingen een verslag op hoofdpunten, alsmede een afsprakenlijst 
en een besluitenlijst.5.   

 
Artikel 11 Informatievoorziening 
De RvT dient ten aanzien van de informatievoorziening niet geheel afhankelijk te zijn van het CvB. 
Informatiestromen, informatiedragers en eigenstandige informatiekanalen worden (niet limitatief) in 
deze paragraaf beschreven. 
1. De RvT is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. 
2. Met behulp van de jaaragenda bepaalt de RvT in overleg met het CvB zijn 

informatievoorziening, waartoe in ieder geval behoren een tijdige informatie over het beleid, de 
doelrealisaties, de prestaties en resultaten, het aan de onderwijsinstelling verbonden risico, de 
maatschappelijke functie en de strategie. 

3. De RvT wint informatie in dan wel houdt voeling met de organisatie en belanghebbenden: 
a. regulier door de informatieverstrekking door het CvB; 
b. facultatief door bijvoorbeeld periodiek een ontmoeting met stafmedewerkers, het bijwonen 

van een vergadering van het directeurenberaad of de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad, een gesprek met een wethouder of door locatiebezoeken. Een en ander altijd 
na kennisgeving aan het CvB; 

c. door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de stichting. 
4. Benchmarks 

De RvT kan aanvullend op de benchmarks m.b.t. de leeropbrengsten ook zelf  opdracht geven 
aan het CvB dan wel een externe deskundige om de prestaties, bestedingen etc. van de 
stichting Optimus Primair Onderwijs te benchmarken met vergelijkbare onderwijsorganisaties en 
deze betrekken in het oordeel over het maatschappelijke presteren van de stichting en het CvB.  

5. Contra-expertise 
De RvT heeft het recht de accountant en/of externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies 
in te schakelen over elk door de RvT noodzakelijk geacht onderwerp.  

 
Artikel 12 Evaluatie 
1. De RvT evalueert jaarlijks periodiek, in eigen kring en indien gewenst in aanwezigheid van het 

CvB, het functioneren en de samenstelling van het CvB, alsmede de relatie van de RvT met het 
CvB. De uitkomst van de evaluatie wordt met het CvB besproken. 

2. Periodiek evalueert de RvT, in eigen kring en indien gewenst in aanwezigheid van het CvB, zijn 
functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van 
de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris, en zijn omgang met het CvB. De uitkomst van de 
evaluatie wordt met het CvB besproken.  

 
Artikel 13 Algemeen competentieprofiel leden van de raad  
1. De RvT stelt voor de leden en de (vice-)voorzitter van de RvT een algemeen competentieprofiel 

op, welke afgeleid wordt van zijn taken en het doel van de stichting.  
2. De RvT gaat niet tot vaststelling van het algemeen competentieprofiel over dan nadat het CvB 

en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad advies over de profielschets hebben 
uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen. 
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Artikel 14 Werving van de leden van de raad 
1. Bij het ontstaan van een vacature in de RvT stelt de RvT het algemene competentieprofiel bij 

met het oog op de benodigde en evenwichtige spreiding van maatschappelijke achtergronden, 
deskundigheden en disciplines, welke in de RvT aanwezig dienen te zijn. 

2. De werving van kandidaten voor een zetel in de RvT geschiedt door middel van publicatie of 
advertentie. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie 
en hun CV.  

3.a De RvT stelt een selectiecommissie in, bestaande uit leden van zijn RvT en uit een lid van het 
CvB en een lid van de GMR.  

3.b     De selectiecommissie heeft tot taak een of meerdere kandidaten voor een zetel in de RvT te 
selecteren.  

4. Na de selectie doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de RvT over de te 
benoemen kandidaat 

5. De RvT benoemt zijn leden. 
6. Het nieuw benoemde lid van de RvT verklaart door de ondertekening van een benoemingsbrief 

de benoeming te aanvaarden en in te stemmen met de statuten en reglementen van de 
stichting. 

7. De RvT stelt, i.s.m. het CvB, een introductieprogramma op voor nieuwe leden van de RvT. 
8.a Indien de RvT, bij het ontstaan van een vacature als gevolg van het in werking treden van het 

rooster van aftreden, tot zijn inzicht komt dat: 
- gegeven zijn samenstelling; en 
- mogelijk gegeven andere te formuleren en kenbaar te maken  overwegingen; 

het niet noodzakelijk of dienstbaar wordt geacht om: 
-  het algemene competentieprofiel van de RvT te actualiseren (art. 13, lid 1); of 
- een specifiek nieuw competentieprofiel te ontwikkelen 

8.b Het betreffende, aftredende lid, vanwege de RvT een  positieve evaluatie verwerft; derhalve 
past in het profiel van de raad en eventueel de functie daarbinnen; en continuering dus 
wenselijk en gerechtvaardigd is; 

8.c Het betreffende, aftredende lid formeel nog voor herbenoeming in aanmerking kan komen (art 
15); 

8.d  Het betreffende, aftredende lid een herbenoeming ambieert en zal aanvaarden;    
8.e Kan de RvT besluiten een verkorte procedure te volgen. 
8.f De RvT betrekt bij deze besluitvorming, in alle fasen, het College van Bestuur. 
8.g De RvT informeert en consulteert de GMR over dit besluit, voordat de verkorte procedure wordt 

uitgevoerd. 
8.h De RvT bepaalt bij welke stappen in de verkorte procedure het betreffende, aftredende lid niet 

betrokken/aanwezig kan zijn. 
8.i Indien een verkorte procedure wordt vormgegeven, vervallen de bepalingen onder lid 2 tot en 

met 7, van artikel 14, met uitzondering van lid 5. 
 

ARTIKEL 15 Aftreden en herbenoeming 
Leden van de RvT die aftredend zijn volgens het rooster van aftreden, kunnen op grond van de 
statuten één maal voor herbenoeming in aanmerking komen. 
 
ARTIKEL 16 Functies in de raad  
1. In artikel 11, lid 6 worden twee functies binnen de raad aangeduid: voorzitter en vice 

voorzitter/secretaris. 
2. Op 13 juni 2016 heeft de raad een “functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht” vastgesteld. Dit 

reglement verwijst daarnaar. 
3. De vice vz/secretaris beheert het archief van de RvT, draagt zorg voor het regelen van de 

verslaglegging van de vergaderingen van de RvT. 
4. Voorzitter en vice vz/secretaris ondertekenen namens de RvT de contracten met  (leden van) 

het CvB, de correspondentie van de RvT en de verslagen van de vergaderingen van de RvT. 
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ARTIKEL 17 Commissies van de raad 
1. De RvT kan een of meer commissie(s) instellen, bestaande uit leden van de RvT dan wel 

bestaande uit externe deskundigen en leden van de RvT. 
2. Zowel de commissies als de individuele leden met een specifieke taak werken met een 

schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of 
resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de RvT 
zijn vastgelegd. 

 
ARTIKEL 18 Kwaliteit en deskundigheid 
De RvT houdt zijn kwaliteit op peil door middel van deskundigheidsbevordering, passend bij de te 
verrichten taken en de aanwezige deskundigheden en verantwoordt dit in zijn jaarverslag. 

 
ARTIKEL 19 Vacatiegeld en vergoeding van onkosten 
1.     De RvT heeft op 7 maart 2016 een regeling vastgesteld, met de naam “Regeling 

onkostenvergoeding en vacatiegeld leden Raad van Toezicht” 
        Dit reglement verwijst naar die regeling. 
2. De kosten, welke de RvT voor zijn werkzaamheden kan maken, betreffen bijv. budgetten voor: 

a. vergaderingen; 
b. bijeenkomsten; 
c. honorering van de leden; 
d. deskundigheidsbevordering, als symposia, congressen, cursussen en trainingen; 
e. lidmaatschap vereniging voor toezichthouders; 
f.  literatuur; 
g. onkostenvergoeding op declaratiebasis 
h. aansprakelijkheidsverzekering. 

3. Alle kosten van de RvT worden zichtbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting. 
 

ARTIKEL 20 Verslag van de RvT 
De RvT stelt jaarlijks een verslag op van zijn functioneren en de bevindingen welke daaruit zijn 
voortgekomen. Dit verslag maakt onderdeel uit van het jaarverslag van de stichting.  
Onderdelen in het verslag van de RvT zijn in ieder geval: 
1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd en nevenfuncties welke van belang zijn voor het 

lidmaatschap van de RvT. 
2. Het rooster van aftreden en benoeming en het aantal termijnen. 
3. Het verslag van zijn werkzaamheden in de verslagperiode alsmede de bevindingen welke 

daaruit zijn voortgekomen (onder andere de uitoefening van zijn hoofdtaken, de onderwerpen 
die aan de orde zijn geweest, de beoordeling van de realisatie van de onderwijsdoelen en de 
maatschappelijke taak, het contact met belanghebbenden).  

4. De ontwikkeling van het instrumentarium van de RvT (statuten, reglementen, codes, regeling 
van deskundigheid, regeling van de honorering, e.d.). 

 
 

Aldus vastgesteld door de RvT in zijn vergadering van 26 september 2016. 
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5 Commissies van de Raad van Toezicht 

 
Inleiding 
De RvT van Optimus kan er voor kiezen om, ter ondersteuning van zijn taak, commissies in te stellen. 
Voor het lidmaatschap van een commissie zijn specifieke deskundigheid en affiniteit met het 
“onderwerp van een commissie” van betekenis. 
 
De RvT stelt de commissies in op geleide van zijn behoefte daar aan. 
De commissies ondersteunen de RvT bij zijn werkzaamheden. Deze ondersteuning kan een 
adviserend maar ook een uitvoerend karakter hebben.  
De RvT bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt.  
De RvT herijkt bij continuering van een commissie jaarlijks de opdracht/het toezichtplan en de 
samenstelling van de commissie. 
Het lidmaatschap van een commissie wordt jaarlijks bij de algemene (zelf-)evaluatie betrokken. 
Commissies worden als regel samengesteld uit leden van de RvT. 
 
Taakomschrijving van de commissies  
 
5.1 De auditcommissie  

 

1. De auditcommissie wordt samengesteld uit de RvT en bestaat in beginsel uit tenminste twee 
leden. De RvT benoemt de leden van de auditcommissie, waaronder de voorzitter van de 
auditcommissie. Het voorzitterschap van de auditcommissie kan niet worden vervuld door de 
voorzitter van de RvT. Tenminste één van de leden van de auditcommissie is een financieel 
expert. 

2. De samenstelling van de auditcommissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de 
website van de stichting.  

3. De auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen door elk van 
de commissieleden bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat. Verslagen van de 
vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de commissieleden en 
aan de overige leden van de RvT.  

4. De primaire taak van de auditcommissie is het voorbereiden van de besluitvorming door de RvT. 
De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de aan hem opgedragen taken. 
Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de auditcommissie haar 
werkzaamheden uitvoert.  

5. De auditcommissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar 
heeft toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken 
dan de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen. 

6. De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het CvB ten aanzien van:  
a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de 

naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van integriteitcodes 
en het treasurybeleid;  

b. de financiële informatieverschaffing door de stichting;  
c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountants; 
d. de wijze waarop het CvB tussentijdse cijfers en informatie tot stand brengt, alsmede over de mate 

waarin, waar van toepassing, de externe accountant dergelijke informatie beoordeelt.  
7. De auditcommissie schenkt bijzondere aandacht aan complexe en/of ongebruikelijke transacties 

in de jaarrekening en zij richt zich voorts op gebieden waarbij oordeelsvorming een belangrijke rol 
speelt zoals waardering van activa en passiva en voorzieningen.  

8. De taken en verantwoordelijkheden van de auditcommissie ten aanzien van de externe 
accountant zijn de volgende:  

a. fungeren als het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze 
onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten;  

b. het adviseren van de RvT over de benoeming van de externe accountant; 
c. jaarlijks rapporteren aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, 

waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid en het functioneren van de externe accountant; 
d. het adviseren van de RvT en het CvB, welke ten minste eenmaal in de twee jaar gezamenlijk 

oordelen over het functioneren van de externe accountant.  
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5.2 De remuneratiecommissie  

 

1. De remuneratiecommissie wordt samengesteld uit de RvT en bestaat in beginsel uit ten minste 
twee leden. De RvT benoemt de leden van deze commissie, waaronder de voorzitter van de 
commissie. Het voorzitterschap van de commissie kan niet worden vervuld door de voorzitter van 
de RvT.  

2. De samenstelling van de commissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website 
van de stichting. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen 
door elk van de commissieleden bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat. 
Verslagen van de vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de 
commissieleden en aan de overige leden van de RvT.  

3. De commissie is binnen de RvT belast met:  
a. het voeren van beoordeling-/functioneringsgesprekken met het CvB; 
b. het doen van voorstellen met betrekking tot een algemene profielschets voor leden van het CvB 

en het voorzien in een opvolgingsplanning voor dit CvB; 
c. het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van 

het CvB; 
d. het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het CvB waarin in 

elk geval aan de orde komen: 
 - de bezoldigingsstructuur; 
 - de hoogte van de vaste bezoldiging en/of variabele bezoldigingscomponenten; 

- pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria 
en de toepassing daarvan en, indien daartoe aanleiding bestaat, het doen van voorstellen tot 
wijziging van of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het CvB, welke 
bezoldiging en eventuele wijziging en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de 
RvT; 

e. De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft 
toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan 
de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen. 

 
5.3 De commissie onderwijs en professionalisering  

 

1. De commissie onderwijs en professionalisering wordt samengesteld uit de RvT en bestaat in 
beginsel uit ten minste twee leden. De RvT benoemt de leden van deze commissie, waaronder 
de voorzitter van de commissie. Het voorzitterschap van de commissie kan niet worden vervuld 
door de voorzitter van de RvT.  

2. De samenstelling van de commissie wordt bekend gemaakt in het jaarverslag en via de website 
van de stichting.  

3. De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar. Vergaderingen kunnen door elk van de 
commissieleden bijeengeroepen worden zodra hieraan behoefte bestaat. Verslagen van de 
vergaderingen worden zo spoedig mogelijk ter beschikking gesteld aan de commissieleden en 
aan de overige leden van de RvT.  

4. De commissie is binnen de RvT belast met het voorbereiden van de bespreking en de 
besluitvorming inzake: 

 - de volledige maatschappelijke opdracht van de onderwijsorganisatie; 
 - de levensbeschouwelijke identiteit; 
 - de professionalisering in het perspectief van de strategische doelen. 
5. De commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvT uitdrukkelijk aan haar heeft 

toegekend of gedelegeerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan 
de bevoegdheden die de RvT als geheel kan uitoefenen. 

6. De commissie legt voornemens voor haar activiteiten jaarlijks ter vaststelling voor aan de RvT. 
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5.4 Profielen Raad van Toezicht 

 

5.4.1 Het algemeen functieprofiel voor (leden van) de Raad van Toezicht 

 
Inleiding 
De (leden van) de Raad van Toezicht (RvT) dienen te voldoen aan de algemene profielkenmerken 
zoals die in deze notitie worden beschreven, teneinde de taken en bevoegdheden welke tot de functie 
van intern toezicht behoren, deugdelijk en onafhankelijk te kunnen uitoefenen. 
 
Aan dit profiel ten grondslag liggende referenties: 
De statuten van Optimus waar in de artikelen 11 tot en met 14 de formele positie van de RvT is 
vastgelegd.  
Het “Reglement van de Raad van Toezicht” waarin bepalingen zijn vastgelegd ter uitwerking van 
statutaire artikelen en waarin ook aanvullende onderwerpen zijn vastgelegd. 
Het handboek van de Raad van Toezicht, inhoudelijk met name hoofdstuk 3 “constituerende 
bepalingen” voor Optimus. In het handboek komt verder het ‘toezichthoudend systeem’ aan de orde.  
De wet- en regelgeving; de ‘Code goed bestuur in het primair onderwijs’; en het referentiekader van 
de V.T.O.I. 
Maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot toezicht. 
De bevindingen uit de jaarlijkse zelfevaluaties van de Raad van Toezicht. 
 
Voor de inhouden van deze referentiebronnen wordt verwezen naar de betreffende documenten.  
(Leden van) de raad zullen hun kennis van al deze referentiebronnen actueel houden en mede op 
geleide hiervan hun handelen inrichten. 
 
De Raad van Toezicht: een collegiaal toezicht-team 
De taken en bevoegdheden zijn belegd bij de Raad van Toezicht en niet bij individuele leden van de 
raad. Alle leden zijn, en elk afzonderlijk lid, is verantwoordelijk voor de uitoefening van de taak en 
bevoegdheden van de RvT. Dit veronderstelt onderling overleg en het bereiken van consensus. Dit 
‘principe’ van gezamenlijke besluitvorming beoogt de degelijkheid van besluiten te bevorderen. 
Het uitgangspunt van collegiaal toezicht sluit niet uit dat de uitoefening van bepaalde taken en 
bevoegdheden kunnen worden opgedragen aan individuele toezichthouders. Dit gegeven betreft 
nadrukkelijk geen formele delegatie; de verantwoordelijkheid blijft berusten bij de raad.  
Collegiaal toezicht verplicht onder meer tot toezicht op de persoon van de uitvoerend toezichthouder 
(voldoende gekwalificeerd, geen signalen van disfunctioneren); op de omvang van de aan hem 
toevertrouwde taken (voldoende duidelijk omschreven, afbakening ten opzichte van niet opgedragen 
taken); en op de controle op de taakuitoefening (rapportage uitvoerend toezichthouder). De collega’s 
moeten kennis nemen van hetgeen hen wordt gemeld en moeten, waar nodig, corrigerend optreden. 
Het vraagt een hoge mate van alertheid van alle betrokkenen. 
 
Het organiseren van toezicht - de rol van de voorzitter 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij voorziet in effectieve informatie aan de leden van de RvT 
(haal- en brengplicht) en toeziet op een goede samenstelling en functioneren van de raad, op effectief 
toezicht vanuit de RvT en op de samenstelling van commissies. 
Hij of zij fungeert als vertrouwenspersoon van het CvB, waarbij gewaarborgd moet blijven dat de 
checks and balances voldoende functioneren en er dus niet als uitgangspunt wordt gehanteerd dat 
tussen (vz) CvB en (vz) RvT gestreefd wordt naar panklare voorstellen voor de RvT. 
De voorzitter zorgt voor goede vergaderingen, evaluaties, enz.  
Dit niet onaanzienlijke takenpakket weegt mee bij het vaststellen van specifieke (zwaardere) 
verantwoordelijkheid van de voorzitter. 
 
Verwachte basiskennis en -kunde van alle toezichthouders 
Ongeacht welke taakverdeling er wordt gerealiseerd, moet er van worden uitgegaan dat ‘het 
algemeen beleid’ en het ‘financieel beleid’, het ‘risicomanagement’ en ‘transparantie’ behoort tot de 
fundamentele taken van de toezichthouder en derhalve verplicht onderdeel zijn van de eisen te stellen 
aan elke toezichthouder. Dit om zijn controle te kunnen uitoefenen op het handelen van het bestuur, 
welk handelen ervoor borg dient te staan dat de organisatie aan zijn doelstellingen en 
kernverplichtingen kan (blijven) voldoen. Hiertoe is ook kennis van de wet- en regelgeving een 
vereiste. 
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Optimus is een stichting voor bijzonder primair onderwijs, meer in het bijzonder voor katholiek, 
protestants-christelijk en interconfessioneel onderwijs. Leden van de raad dienen bekend te zijn met 
de grondslag van dit onderwijs en/of bereid te zijn zich daar in te verdiepen. 
 
Met betrekking tot het werken met professionals in een “complexe” organisatie is het vereist dat alle 
leden van de raad zich op basis van specialistische (ervarings)-kennis, levenswijsheid en moed een 
realistisch beeld kunnen vormen over de stuur-mogelijkheden van het bestuur. 
 
Met in acht name van de eigen taak, welke in onafhankelijkheid moet worden uitgevoerd, moeten alle 
leden van de raad een vertrouwensrelatie met het bestuur kunnen aangaan en onderhouden. 
Optimale nabijheid met behoud van de functionele distantie. 
 
De waarde van diversiteit in de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht kent betekenis toe aan de in de literatuur beschreven ‘value in diversity’ 
hypothese, volgens welke stelling het per definitie zo is dat een verscheidenheid aan achtergronden 
van zijn samenstellende leden leidt tot een verscheidenheid aan meningen en complementariteit; en 
dat het in gegeven beslissingssituaties beter is wanneer de raadsleden beschikken over meer 
meningen. De raad realiseert zich dat dat het selecteren van meerdere opties voor het nemen van een 
besluit daarbij tijdrovender kan zijn. 
De raad acht dit echter passend bij de kernactiviteit van de organisatie: onderwijs, opvoeding en 
vorming. 
Het nemen van besluiten en het toetsen daarvan in dit domein berust in hoge mate naar het zoeken 
van rechtvaardigheid en geldigheid, voortkomend uit inzichten en meningen van velen.  
De raad hanteert hierbij de theorie van communicatief handelen van J. Habermas. Hij stelt dat “een 
norm enkel geldigheid kan afdwingen als alle betrokkenen de gevolgen en de neveneffecten, welke 
volgen uit de algemene opvolging van die norm, ten overstaan van de belangen van eenieder, zonder 
dwang kunnen aanvaarden. 
Naast de waarde van diversiteit voor opiniëren en besluitvorming, kan diversiteit ook betekenis dragen 
voor een grotere toegang van de raad tot externe resources  en netwerken; voor communicatie naar 
buiten de organisatie en mogelijk ook symbolische waarde hebben. 
De raad streeft daartoe naar een evenwichtige samenstelling naar etniciteit, leeftijd, sekse en  
persoonlijkheid, een afspiegeling van het maatschappelijke beeld. 
Voor spreiding door relevante opleidingsachtergronden en spreiding door relevante functionele 
achtergronden hanteert de raad de regel dat al zijn leden een academisch niveau hebben, gebaseerd 
op opleiding en/of ervaring.  
Het zwaartepunt van de samenstelling van de Raad van Toezicht ligt bij voorkeur bij de opleiding en/of 
ervaring vanuit wetenschappen en/of werkveld(en) welke betekenisvol zijn voor onderwijs, opvoeding 
en vorming. 
De voorzitter van de raad heeft een academische opleiding in een sociale wetenschap afgerond; 
zijn/haar kennis is ook doorleefde, tevens actuele kennis, mede waardoor de rol van sparring partner 
en de schakelfunctie van de voorzitter tussen de Raad van Toezicht en het bestuur betekenisvol vorm 
kan krijgen. 
 
Eenheid van visie op toezicht 
De (leden van de) raad moeten eenheid van visie verwerven en hanteren met betrekking tot: 
- Een hanteerbare opvatting over “de kwaliteit van primair onderwijs”. 
- Hoe kan de raad complementair aan het externe toezicht, toezicht houden op de kwaliteit van het 

onderwijs van Optimus? 
- Wat houdt toezichthouden voor de raad verder in?  

E. Hooge stelt dat: toezichthouden in de kern draait om controle en een 
disciplineringsmechanisme voor het bestuur vormt.  
Er moet voldoende tegenkracht aanwezig zijn ten opzichte van de professionele bestuurders, in 
een van elkaar onafhankelijk samenspel. 

- Het vormgeven van goed intern toezicht met behulp van een uitgewerkt toezichthoudend 
systeem. 

 
Beslag op tijd voor de toezicht taak 
Uit bijvoorbeeld rondetafelgesprekken van toezichthouders en uit onderzoek naar tijdsbesteding onder 
auspiciën van de V.T.O.I. blijkt dat het noodzakelijk geachte tijdsbeslag nogal eens een problematisch 
gegeven is. 
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Uit dezelfde bronnen komt naar voor dat het tijdsbeslag een stijgende trend kent en tevens toeneemt 
naarmate de organisatie groter is. 
Optimus normeert het tijdsbeslag. Dat is niet hetzelfde als een uitdrukking van “zo is het of zo moet 
het zijn”. 
Normeren heeft hier de betekenis van “met de huidige kennis wordt ervan uitgegaan dat de taak in die 
uren, naar behoren, kan worden uitgeoefend”.  
Een hogere tijdsbesteding vindt eventueel plaats op geleide van een eigen keuze van de 
toezichthouder.  
 
Zodoende is voor de leden van de raad een tijdsinvestering van 120 uur op jaarbasis vastgesteld. 
Voor de voorzitter het dubbele hiervan. 
 
 
Vastgesteld tijdens de RvT-vergadering van 18 april 2016. 
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5.4.2 Het profiel voor de functie van voorzitter Raad van Toezicht 

 
De voorzitter fungeert als regisseur van het toezichthoudende proces en is eerste aanspreekpunt bij 
urgente of vertrouwelijke kwesties.  
 
Van de voorzitter wordt specifiek verwacht dat zij/hij:  

• in staat is de RvT zowel intern en extern te vertegenwoordigen;  

• in staat is besluitvorming te bevorderen aangaande lastige en complexe zaken;  

• in staat is de onderscheidende rollen van de verschillende geledingen (in het bijzonder die van de 
RvT en het CvB) te bewaken; 

• functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met het CvB kan voeren; 

• de vergaderingen van de RvT (met het CvB) kan voorbereiden en goed kan leiden; 

• het jaarlijkse overleg met de medezeggenschapsorganen kan voeren; 

• het functioneren van de RvT kan beoordelen/toetsen. 

 
Competenties, kennis en overige eisen 
 
De voorzitter, lid van de Raad van Toezicht, is of beschikt over: 

• academisch denk- en werkniveau;  

• moed, durf en tact om precaire situaties aan de orde te stellen en adequaat te kunnen 
behandelen; 

• ruime bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;  

• betrokkenheid en affiniteit met onderwijs; onderschrijving van de grondslag en doelstelling van 
Optimus Onderwijs;  

• inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur; 
bekendheid met de issues van corporate governance; 

• beschikken over een juist evenwicht in betrokkenheid en professionele afstand;  

• bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, 
controleerbaar en transparant te hanteren;  

• vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te oefenen; 

• vermogen om op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen 
over door de College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het organisatiebeleid te 
toetsen;  

• vermogen en attitude om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met het CvB;  

• het vermogen om het functioneren van de leden van het CvB te beoordelen;  

• integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 

• beschikken over een aantal voor de organisatie relevante netwerken op strategisch niveau;  

• bekendheid met de regio;  

• inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke 
functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen;  

• breed overzicht ten aanzien van alle facetten van de bedrijfsvoering; organisatiesensitiviteit en 
gevoel voor intermenselijke verhoudingen;  

• voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen 
(indicatie 200 tot 250 uur op jaarbasis) 

 
Vastgesteld tijdens de RvT-vergadering van 13 juni 2016 
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5.5 Regelingen, codes etc. 

 

5.5.1 Melding misstanden 

 
Kader: 
1. De RvT heeft een regeling voor de melding van misstanden (‘klokkenluidersregeling’) 

vastgesteld.  
 

2. De klokkenluidersregeling maakt deel uit van dit toezichtplan en is in deze bijlage (6.5.2) 
opgenomen.  

 
3.  Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder:  
a. leidinggevende: de directeur of lid CvB 
b. medewerker:  de medewerker in dienst van de stichting, waaronder 

begrepen de leden van het CvB; 
c. vertrouwenspersoon:  de functionaris die als zodanig is aangewezen door het 

CvB; 
d. vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met 

betrekking tot de organisatie waar de medewerker 
werkzaam is omtrent: 
- schending van wet- of regelgeving; 
- schending van (interne) beleidsregels; 
- inbreuk op de missie en visie van Optimus; 
- het bewust achterhouden van informatie over deze 

feiten. 
 

Inleiding 
Optimus Primair Onderwijs wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, 
fatsoen en integriteit.  
Om deze normen te handhaven moedigt de stichting medewerkers, die het vermoeden hebben dat er 
ernstige missstanden bestaan binnen de stichting, aan, om hiervan melding te maken zonder dat zij 
bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een oneerlijke behandeling. Vermeende ernstige 
misstanden omvatten alle activiteiten van de stichting of medewerkers van de stichting die inbreuk 
maken op wetten of regels en de stichtingmissie en -visie.  

 
Uitgangspunten 
Meldingen over mogelijke misstanden zijn niet beperkt tot fraude, diefstal, corruptie, opzettelijk 
verkeerd uitvoeren van regels of opzettelijke misleiding, maar bestrijken een veel groter gebied van 
overtreding van wet- en regelgeving, waartoe ook gedrag behoort dat niet strookt met de 
stichtingmissie en -visie. 

 
De meldingen kunnen betrekking hebben op misstanden uit het verleden of het heden, of op het risico 
dat dergelijke misstanden in de toekomst plaats zullen vinden.  
Deze procedure is bedoeld om medewerkers aan te moedigen snel intern aan de bel te trekken en er 
zo voor te zorgen dat misstanden worden voorkomen of rechtgezet worden. 

 
Doel van de procedure 
Het is de bedoeling van deze procedure om: 

1. Stichtingmedewerkers de mogelijkheid te bieden om misstanden of vermoedens daarvan te 
melden en adequate opvolging te geven aan de gedane meldingszaken; 

2. Het management in staat te stellen op een vroeg tijdstip geïnformeerd te worden over 
misstanden; 
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3. De medewerkers duidelijk te maken dat zij niet bang hoeven te zijn voor strafmaatregelen of een 
oneerlijke behandeling als zij te goeder trouw in overeenstemming met deze procedure 
misstanden of vermoedens daarvan melden; 

4. Bij te dragen aan de ontwikkeling van een cultuur die gekenmerkt wordt door openheid, 
aanspreekbaarheid en integriteit. 

 
Toepassingsgebied van de procedure 
Deze procedure staat los van en vormt een aanvulling op andere, meer specifieke bestaande of 
toekomstige klachtenprocedures binnen de stichting.  
Medewerkers die een klacht willen indienen met betrekking tot hun werk, of een andere klacht 
waarvoor een meer specifieke procedure bestaat, dienen gebruik te maken van die specifieke 
procedure. 

 
Bescherming  
De stichting zal geen strafmaatregelen nemen tegen of oneerlijke behandeling toestaan van 
medewerkers die te goeder trouw hun bezorgdheid uitspreken over bepaalde zaken en zal waar nodig 
maatregelen nemen om de medewerkers hiertegen te beschermen. De stichting begrijpt dat sommige 
medewerkers er de voorkeur aan geven dat meldingen in het kader van deze procedure vertrouwelijk 
behandeld worden. De meldingen zullen daarom met de grootst mogelijke mate van vertrouwelijkheid 
behandeld worden.  

 
De identiteit van medewerkers die volgens deze procedure vermeende misstanden melden, zal 
desgevraagd door de stichting niet bekend worden gemaakt. In sommige gevallen zal het echter 
vanzelf duidelijk zijn wie de melder is, kan het onderzoek er toe leiden dat er een verklaring moet 
worden afgelegd, of wordt de betrokkene gevraagd om bewijsmateriaal te verschaffen.  
In dergelijke omstandigheden, waarin het achterhalen van de waarheid belemmerd zou worden door 
volledige vertrouwelijkheid, kan de stichting geen volledige vertrouwelijkheid garanderen tegenover 
degene die vermoedens van misstanden meldt. 

 
Een onderzoek kan echter ook een kostbaar, tijdrovend en potentieel beschadigend proces zijn.  
Als beschuldigingen kwaadwillig en niet op feiten gebaseerd blijken te zijn, kan de stichting gepaste 
maatregelen nemen tegen medewerkers die dergelijke kwaadwillige beschuldigingen uiten.  
 

  



Handboek RvT 2022 Optimus Primair Onderwijs 50 
 

 
 

5.5.2 Klokkenluidersregeling  

 
Inhoudsopgave  
 
1. Definities  
2. Procedure  
3. Melding aan de voorzitter van het CvB / de RvT  
4. Rechtsbescherming  
5. Inwerkingtreding  
 
1 Definitief  
 
Artikel 1  
In deze regeling wordt verstaan onder  

 
1. De medewerker:  degene die al dan niet werkzaam is ten behoeve van Optimus 

stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel 
primair onderwijs en de (onderwijs)instellingen die door Optimus 
stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel 
primair onderwijs in stand worden gehouden of gelieerd zijn.  

2. De stichting:  Optimus stichting voor katholiek, protestants-christelijk en 
interconfessioneel primair onderwijs. 

3. De voorzitter van   
 het CvB:  de voorzitter van het CvB van de stichting.  

4. De voorzitter van de  
 RvT:  de voorzitter van de RvT van de stichting.  

5. Leidinggevende:  degene die direct leiding geeft aan de werknemer. 
6. Vertrouwenspersoon: de functionaris die door de voorzitter van het CvB is 

aangewezen/benoemd om als zodanig voor de stichting en de 
(onderwijs)instellingen die door de stichting in stand worden 
gehouden.  

7. Een misstand:  een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden of wetenschap van 
een vermoeden van onregelmatigheden van algemene, operationele 
en financiële aard waaronder:  
a. een (dreigend) strafbaar feit;  
b. een (dreigende) schending van wet- en regelgeving of 

beleidsregels; 
c. een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke 

organen of personen die belast zijn met de uitvoering van of het 
toezicht op de naleving van wettelijke regelingen;  

d. een schending van binnen de instelling geldende gedragsregels; 
e. een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of 

manipuleren van informatie over deze feiten of andere feiten die 
de stichting kan schaden.  
 

2 Procedure  
 
Artikel 2  
1. Tenzij sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld is in artikel 4 lid 2, meldt de 

werknemer een vermoeden van een misstand intern bij zijn leidinggevende of indien hij melding 
aan zijn leidinggevende niet wenselijk acht bij een  
verantwoordelijke of indien hij melding aan een verantwoordelijke niet wenselijk acht bij de 
vertrouwenspersoon. Melding aan de vertrouwenspersoon kan ook plaatsvinden naast de 
melding aan zijn leidinggevende of aan een verantwoordelijke.  

2. De leidinggevende, de verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon legt de melding, met de 
datum waarop deze ontvangen is, desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor 
akkoord tekenen door de werknemer, die daarvan een afschrift ontvangt. De leidinggevende, de 
verantwoordelijke of de vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat de voorzitter van het CvB 
onverwijld op de hoogte wordt gesteld van een gemeld vermoeden van een misstand en van de 
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datum waarop de melding ontvangen is en dat de voorzitter van het CvB een afschrift van de 
vastlegging ontvangt.  

3. De voorzitter van het CvB stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een 
vermoeden van een misstand heeft gemeld. In de ontvangstbevestiging wordt gerefereerd aan 
de oorspronkelijke melding. Dit geldt ook indien de werknemer het vermoeden niet heeft gemeld 
aan zijn leidinggevende of een verantwoordelijke, maar aan de vertrouwenspersoon.  

4. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een 
misstand gestart.  

5. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden 
van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de 
voorzitter van het CvB wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de stichting 
en de (onderwijs)instellingen die door de stichting in stand worden gehouden. Bij het 
verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook 
overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover 
mogelijk gewaarborgd is.  
 

Artikel 3  
1. Binnen een periode van vier, zes of acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt 

de werknemer door of namens de voorzitter van het CvB schriftelijk op de hoogte gebracht van 
een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt 
aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.  

2. Indien het standpunt niet binnen vier, zes of acht weken kan worden gegeven, wordt de 
werknemer door of namens de voorzitter van het CvB hiervan in kennis gesteld en aangegeven 
binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien.  

 
3 Melding aan de voorzitter van de Raad van Toezicht  

 
Artikel 4  
1. De werknemer kan het vermoeden van een misstand melden bij de voorzitter van de RvT als 

bedoeld in artikel 1, indien:  
a. hij het niet eens is met het standpunt als bedoeld in artikel 2;  
b. hij geen standpunt heeft ontvangen binnen de vereiste termijn, bedoeld in het eerste en 

tweede lid van artikel 3;  
c. de termijn, bedoeld in het tweede lid van artikel 3, gelet op alle omstandigheden onredelijk 

lang is en de werknemer hiertegen bezwaar heeft gemaakt bij de voorzitter van het CvB, 
doch deze daarop niet een kortere, redelijke termijn heeft aangegeven; 

d. het vermoeden van een misstand een bestuurder van de stichting betreft, of  
e. sprake is van een uitzonderingsgrond als bedoeld in het volgende lid. 

2. Uitzonderingsgrond als bedoeld in het vorige lid onder e doet zich voor, indien sprake is van:  
a. een situatie waarin de werknemer in redelijkheid kan vrezen voor tegenmaatregelen als 

gevolg van een interne melding, of 
b. een eerdere interne melding conform de procedure van in wezen dezelfde misstand, die 

de misstand niet heeft weggenomen.  
3. De voorzitter van de RvT legt de melding, met de datum waarop deze ontvangen is, 

desgevraagd schriftelijk vast en laat die vastlegging voor akkoord tekenen door de werknemer, 
die daarvan een afschrift ontvangt.  

4. De voorzitter van de RvT stuurt een ontvangstbevestiging aan de werknemer die een 
vermoeden van een misstand heeft gemeld. Als de werknemer het vermoeden van misstand al 
eerder heeft gemeld, dan wordt in de ontvangstbevestiging gerefereerd aan de oorspronkelijke 
melding.  

5. Onverwijld wordt een onderzoek naar aanleiding van de melding van een vermoeden van een 
misstand gestart.  

6. De werknemer die het vermoeden van een misstand meldt en degene aan wie het vermoeden 
van de misstand is gemeld behandelen de melding vertrouwelijk. Zonder toestemming van de 
voorzitter van de RvT wordt geen informatie verschaft aan derden binnen of buiten de stichting 
en de (onderwijs)instellingen die door de stichting in stand worden gehouden of gelieerd zijn. Bij 
het verschaffen van informatie zal de naam van de werknemer niet worden genoemd en ook 
overigens de informatie zo worden verstrekt dat de anonimiteit van de werknemer voor zover 
mogelijk gewaarborgd is.  
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Artikel 5  
1. Binnen een periode van vier, zes of acht weken vanaf het moment van de interne melding wordt 

de werknemer door of namens de voorzitter van de RvT schriftelijk op de hoogte gebracht van 
een inhoudelijk standpunt omtrent het gemeld vermoeden van een misstand. Daarbij wordt 
aangegeven tot welke stappen de melding heeft geleid.  

2. Indien het standpunt niet binnen vier, zes of acht weken kan worden gegeven, wordt de 
werknemer door of namens de voorzitter van de RvT hiervan in kennis gesteld en aangegeven 
binnen welke termijn hij een standpunt tegemoet kan zien. 

 
4 Rechtsbescherming  
 
Artikel 6  
De werknemer die met inachtneming van de bepalingen in deze regeling een vermoeden van een 
misstand heeft gemeld, wordt op geen enkele wijze in zijn positie benadeeld als gevolg van het 
melden daarvan.  
 

 
5 Inwerkingtreding 
 
Artikel 7  
Deze regeling is in werking getreden. 
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5.5.3 Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs 

 

  



1

CODE GOED 
BESTUUR
 

IN HET PRIMAIR 
ONDERWIJS
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Goed onderwijs vraagt om goed bestuur

In deze Code Goed Bestuur (hierna: code) hebben de  
leden van de PO-Raad vastgesteld wat zij verstaan onder 
goed bestuur voor hun sector. Besturen en intern toezicht-
houders toetsen de bestuurlijke inrichting en het bestuur-
lijk functioneren aan de principes en uitwerkingen van deze 
code. De code is bedoeld als leidraad voor bewustwording, 
dialoog en verantwoordelijk handelen in aansluiting op de 
actuele thema’s en uitdagingen voor het primair onderwijs. 
De herziene code nodigt uit om te reflecteren, eigen keuzes 
te maken en deze keuzes te verantwoorden.

De vorige Code Goed Bestuur is opgesteld in 2010 en werd 
in 2017 tussentijds gewijzigd. De Monitorcommissie Goed 
Bestuur stelde in haar eindadvies ‘Goed bestuur,  
goed onderwijs’ vast dat besturen in het algemeen weinig 
problemen hadden met het naleven van de bepalingen uit 
die code, maar ook dat ze de code vooral gebruikten om na 
te gaan of ze voldeden aan de formele vereisten van goed 
bestuur. De monitorcommissie constateerde dat er in de 
sector behoefte was aan een Code Goed Bestuur die meer 
uitnodigt tot reflectie en dialoog over bestuurlijke principes 
en waarden. 

Op basis van het advies van de monitorcommissie stemde 
de Algemene Ledenvergadering in 2019 in met een grondi-
ge herziening van de Code Goed Bestuur. De leden van de 
PO-Raad kiezen hiermee voor een op principes gebaseerde 
code waarin een beperkt aantal uitgangspunten voor goed 
bestuur centraal staat. Het is de verantwoordelijkheid van 
de besturen en intern toezichthouders om -in dialoog met 
elkaar en met belanghebbenden- over een eigen invulling 
te beslissen en zich hierover actief te verantwoorden. 
Daarnaast bevat de Code Goed Bestuur een aantal ver-
plichtende bepalingen. Dit zijn minimumeisen van trans-
parant en integer bestuurlijk handelen, waar ieder bestuur 
aan moet voldoen.

VOORWOORD

2
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"Wij 
zorgen 
samen 

voor goed 
onderwijs 

voor alle 
kinderen."

De herziene Code Goed Bestuur besteedt meer aandacht 
aan de maatschappelijke opgave van het primair onder-
wijs, en de verbinding met de maatschappelijke context 
die deze opgave met zich meebrengt. De zorg voor goed 
onderwijs voor alle kinderen is het leidend principe voor 
het bestuurlijk handelen in de sector. Dat is dan ook de 
missie die de leden van de PO-Raad voor zichzelf hebben 
vastgesteld: ‘Wij zorgen samen voor goed onderwijs voor 
alle kinderen’. De Code Goed Bestuur geeft verder vorm 
en inhoud aan deze missie. 

De besturen van de PO-Raad en de VO-raad hebben 
uitgesproken dat ze streven naar één gezamenlijke gover-
nance code voor het funderend onderwijs. Waar mogelijk 
is bij de uitwerking van deze code al rekening gehouden 
met vergelijkbare principes en uitwerkingen in de Code 
Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. Op andere 
punten is gekozen voor een eigen inkleuring die past bij de 
specifieke kenmerken van het primair onderwijs.

Met deze code laat het primair onderwijs zien dat de sec-
tor zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt en 
zich daarover wil verantwoorden. De code geeft invulling 
aan de principes van goed bestuur, om op die manier bij te 
dragen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Utrecht, 19 november 2020

Rinda den Besten, voorzitter PO-Raad
Anko van Hoepen, vicevoorzitter PO-Raad

3
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Goed bestuur in het primair onderwijs

Het primair onderwijs is onderdeel van een samenleving 
in beweging. De eisen die aan de sector worden gesteld 
veranderen continu, en belanghebbenden willen op uit-
eenlopende manieren betrokken zijn bij de onderwijsor-
ganisatie. Meer dan in het verleden willen burgers worden 
uitgedaagd om met maatschappelijke organisaties mee te 
denken, mee te beslissen en mee uit te voeren. 

Ook het onderwijs zelf verandert. Uitdagingen als het 
bevorderen van kansengelijkheid, diversiteitsvraag-
stukken, onderwijsinnovatie en de toenemende verant-
woordingsplichten stellen hoge eisen aan iedereen die 
betrokken is bij het onderwijs. Actuele vraagstukken als 
inclusiever onderwijs, het lerarentekort en dalende leer-
lingenaantallen vragen om doordachte oplossingen en 
nieuwe vormen van samenwerking. De interne en externe 
legitimatie van het onderwijs, en van het onderwijsbe-
stuur in het bijzonder, vraagt daarbij continue aandacht. 

Bewust omgaan met goed bestuur is essentieel voor de 
versterking van het onderwijs en voor een gezonde sector. 
Door deze code te hanteren laten bestuurders en intern 
toezichthouders in het primair onderwijs aan de samen-
leving zien hoe zij de uitgangspunten van goed bestuur 
toepassen binnen de eigen context. 

Verantwoordelijkheid is de basis van deze Code Goed 
Bestuur. Goed onderwijsbestuur vereist bestuurders, 
intern toezichthouders, schoolleiders en leden van de 
medezeggenschapsorganen die samen staan voor goed 
onderwijs. Door de Code toe te passen laten besturen 
en intern toezichthouders zien dat zij verantwoordelijk-
heid nemen voor goed onderwijs, zowel individueel als in 
samenwerking, en dat zij daarbij professioneel, integer en 
transparant te werk gaan.

INLEIDING
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Principes
De Code Goed Bestuur PO is opgebouwd uit vier  
principes. Bij deze principes hoort het beginsel ‘doen 
en verantwoorden’1. Dit betekent dat bestuur en intern 
toezicht zichtbaar maken hoe zij de code toepassen in 
hun handelen. Hoe zij deze toepassen is dus context-
afhankelijk, en daarom is het van nadrukkelijk belang dat 
bestuur, intern toezicht en andere belanghebbenden het 
gesprek erover voeren. Zo wordt recht gedaan aan de 
veelzijdigheid van bestuur en organisatie in het primair 
onderwijs, en wordt bijgedragen aan een adequaat en 
betrouwbaar beeld van de manier waarop de sector invul-
ling geeft aan zijn maatschappelijke opgave.

Uitwerkingen
Bij ieder principe is een aantal uitwerkingen beschreven. 
Deze zijn behulpzaam bij het invulling geven aan de prin-
cipes en de verantwoording hierover. Sommige van deze 
uitwerkingen zijn direct toepasbaar in veel onderwijsor-
ganisaties, terwijl andere vooral bedoeld zijn als startpunt 
voor het onderlinge gesprek. Daar waar, in een specifieke 
context, een eigen uitwerking beter is, stimuleert de code 
deze te formuleren, uit te voeren én zichtbaar te maken.

Verplichtende bepalingen
De verplichtende bepalingen zijn uitgezonderd van boven-
staande. Dit zijn eenduidig geformuleerde minimumeisen 
van integer en transparant bestuurlijk handelen, die op 
alle leden van de PO-Raad van toepassing zijn. 

Voor wie is de Code?
De Code Goed Bestuur is in ieder geval bedoeld voor het 
bestuur en intern toezicht.2 Zij worden geacht zich aan 
de code te houden en zijn hierop aanspreekbaar. Maar de 
principes uit de code zijn ook relevant voor anderen in de 
organisatie, zoals de (gemeenschappelijke) medezeggen-
schapsraden, schoolleiders en stafleden. Daarom wordt 
aanbevolen deze code breed in de organisatie te bespre-
ken en samen te besluiten welke onderdelen voor wie 
toepasbaar zijn.

1   In de vakliteratuur over governance wordt meestal de uitdrukking ‘pas toe en leg uit’ 
gebruikt.

 
2   De term ‘intern toezicht’ kan in deze code zowel betrekking hebben op leden van het 

bestuur met een toezichthoudende functie (functionele scheiding van bestuur en toezicht) 
als op een separaat toezichthoudend orgaan (organieke scheiding van bestuur en 
toezicht).

Principes
De Code Goed Bestuur 
PO is opgebouwd uit 
vier principes:

Het bestuur zorgt  

voor goed onderwijs 

aan alle kinderen.

Het bestuur werkt 

voortdurend in 

verbinding met de 

maatschappelijke 

context.

Het bestuur werkt 

actief aan de 

professionaliteit van 

de organisatie en van 

zichzelf.

Het bestuur werkt 

integer en transparant.

1

2

3

4
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Het bestuur zorgt voor goed 

onderwijs voor alle kinderen

Besturen in het primair onderwijs zijn verantwoordelijk 
voor het verzorgen van goed onderwijs aan alle kinde-
ren. Dat is de maatschappelijke opgave waaraan de sec-
tor zijn mandaat ontleent van overheid en samenleving.  

Alle kinderen hebben recht op een passende, gezonde en 
veilige speel- leef- en leeromgeving. Het is de verantwoor-
delijkheid van besturen om hiervoor mede zorg te dragen 
en het leer- en ontwikkelrecht van kinderen waar te ma-
ken. Dat betekent onderwijs van hoge kwaliteit, dat jonge 
mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving 
en dat aantoonbaar aansluit op de behoeften van leerlin-
gen en de bredere omgeving van de school.  

Vanuit deze maatschappelijke opgave ontwikkelen 
besturen een ambitieuze visie op onderwijs die uitgaat 
van de behoeften en mogelijkheden van kinderen. 
Besturen zetten de beschikbare middelen doeltreffend 
en doelmatig in om deze visie te realiseren, en zijn 
medeverantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het 
onderwijs voor alle kinderen. 

PRINCIPES

1
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Het bestuur zorgt voor goed onderwijs  

voor alle kinderen
Uitwerkingen

1

Het bestuur ontwikkelt een visie op goed on-

derwijs en draagt deze uit. De onderwijsvisie 

geeft uitdrukking aan de brede maatschappelijke 

opgave van het primair onderwijs en verwoordt 

de bijdrage aan kwalificatie, socialisatie en 

persoonsvorming. De visie is ambitieus, biedt 

aanknopingspunten voor uitwerking in doelen, is 

dragend voor de gehele organisatie, maar biedt 

ook ruimte voor eigen invulling op verschillende 

plaatsen in de organisatie.

1

Het bestuur zorgt ervoor dat de visie op on-

derwijs tot stand komt in dialoog met het 

intern toezicht, medezeggenschapsorganen, de 

schoolleiding, medewerkers en andere belang-

hebbenden binnen en buiten de organisatie.  

Dit gebeurt op zo’n manier dat de visie her-

kenbaar is en op brede steun en draagvlak kan 

rekenen binnen de onderwijsorganisatie. 

2

Het bestuur zorgt ervoor dat in de 

hele organisatie aantoonbaar wordt 

samengewerkt aan de realisatie van de 

onderwijsvisie, en verantwoordt zich 

daarover. De onderwijsvisie is uitgewerkt 

in kwaliteitsdoelen en de kwaliteitszorg 

is zodanig ingericht dat de voortgang ten 

aanzien van deze doelen meetbaar, merkbaar 

en zichtbaar vastgesteld kan worden.

3

Het bestuur en het intern toezicht bespreken 

regelmatig ontwikkelingen ten aanzien van 

onderwijskwaliteit en de voortgang ten aan-

zien van het realiseren van de onderwijsvisie.

4

Het bestuur hanteert de vastgelegde 

onderwijsvisie als leidend bij de strategische 

keuzes en realisatie op het gebied van 

het financieel management, strategisch 

personeelsbeleid, huisvesting en andere 

aspecten van de bedrijfsvoering.  

5

Het bestuur is verantwoordelijk voor de toe-

gankelijkheid van onderwijs voor alle kinde-

ren. Het werkt actief aan het wegnemen van 

belemmeringen en het bevorderen van kan-

sengelijkheid en is transparant over de wijze 

waarop hier invulling aan wordt gegeven. 

6

UITWERKINGEN
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Het verzorgen van goed onderwijs is onlosmakelijk 
verbonden met de bredere verantwoordelijkheid 
voor de zorg, veiligheid en het creëren van gelijke 
ontwikkelingskansen voor kinderen. Onderwijsbesturen 
en andere relevante partijen zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het aanbod van onderwijs, 
ontwikkeling en zorg voor alle kinderen. Dat betekent 
dat besturen in het primair onderwijs actief verbinding 
zoeken en samenwerken met elkaar en met andere 
organisaties in hun omgeving. Het intern toezicht speelt 
hierbij een verbindende en stimulerende rol.

Scholen maken deel uit van een breed maatschappelijk net-
werk. Samenwerking met andere partijen en samenwerken 
met elkaar is regel geworden in onze netwerksamenleving. 
Dat vraagt om een open houding, een focus op het bredere 
maatschappelijke belang, en tegelijk om oog voor kinderen 
in hun eigen specifieke context. 

Het bestuur werkt voortdurend  
in verbinding met de 
maatschappelijke context

2

PRINCIPES
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2

Besturen hebben een gezamenlijke ver-

antwoordelijkheid voor een kwalitatief hoog-

staand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. 

Vanuit die verantwoordelijkheid pakken zij 

vraagstukken in hun omgeving gezamenlijk op.

8

7

Besturen werken constructief samen 

in samenwerkingsverbanden passend 

onderwijs, waarbij het belang van de kinderen 

voorop staat. 

10

Het bestuur ontwikkelt een visie op 

het betrekken van interne en externe 

belanghebbenden en geeft hier invulling 

aan. Belanghebbenden worden actief 

uitgenodigd om mee te denken over de 

manier waarop zij betrokken willen zijn bij 

onderwijsorganisatie. 

9

 

Het bestuur werkt voortdurend in verbinding met 
de maatschappelijke context

Het realiseren van de maatschappelijke  

opgave vraagt om intensieve samenwerking 

van besturen in het primair onderwijs onder-

ling en met andere relevante partijen. Het 

bestuur neemt zijn verantwoordelijkheid bij 

het gezamenlijk oplossen van vraagstukken. 

9

UITWERKINGEN
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Het bestuur werkt actief aan de 

professionaliteit van de organisatie 

en van zichzelf

Het verzorgen van goed onderwijs vraagt om een organisatie 

waarbinnen het mogelijk is om voortdurend te ontwikkelen. 

Dat brengt continue professionalisering met zich mee van be-

stuur, intern toezicht en alle andere geledingen van de organi-

satie. Besturen stimuleren een professionele cultuur die ruimte 

biedt voor persoonlijke en collectieve ontwikkeling, zodat de 

maatschappelijke opgave blijvend kan worden ingevuld. 

Vanwege de veranderende samenleving en de uitdagingen 
die dat met zich mee brengt om kinderen goed voor te 
bereiden op de toekomst is het van belang dat medewerkers 
in staat zijn om hoge kwaliteit te bieden en te garanderen. 
Dit vraagt om het werken aan een professionele cultuur. 
Hoogwaardige schoolleiding en bestuur zijn nodig voor 
goed onderwijs. Het is een uitdagende professie, die 
voortdurend onderhoud nodig heeft. 

PRINCIPES

3
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3

Het bestuur en het intern toezicht evalueren 

regelmatig het functioneren van het bestuur. 

Hierbij is zowel aandacht voor de resultaten 

als voor ontwikkeling van competenties in 

relatie tot toekomstige opgaven. Onderdeel 

daarvan is dat het bestuur periodiek (eens in 

de vier jaar) deelneemt aan collegiale be-

stuurlijke visitatie. Hierbij worden waar nodig 

relevante belanghebbenden betrokken. 

Het bestuur zet zich in voor het goed functio-

neren en de doorlopende professionalisering 

van de medezeggenschapsorganen en stimu-

leert de betrokkenheid van ouders en perso-

neel bij de school. 

13

Het bestuur bevordert een professionele 

cultuur binnen de organisatie gericht 

op voortdurende professionalisering en 

onderlinge samenwerking. Een cultuur waarin 

professionals gestimuleerd worden om het 

eigen en elkaars professionele handelen 

steeds te verbeteren. 

12

Het bestuur zorgt ervoor dat medewerkers 

zich professioneel ontwikkelen in relatie tot 

de onderwijsvisie en de strategische doelstel-

lingen van de organisatie.

Het bestuur en het intern toezicht inventa-

riseren jaarlijks hun professionaliserings-

behoefte, en leggen afspraken hierover vast.

Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit 

van de organisatie en van zichzelf

15

16

Het intern toezicht is verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Het 

intern toezicht evalueert periodiek zijn func-

tioneren als collectief en dat van de indivi-

duele leden, het samenspel met het bestuur 

en eventueel het samenspel met andere 

belanghebbenden, zoals de (G)MR. Periodiek 

(eens in de drie jaar) gebeurt deze evaluatie 

van het intern toezicht onder leiding van een 

onafhankelijke partij. Het intern toezicht 

bespreekt de conclusies hiervan met het 

bestuur en geeft hieraan uitvoering.

11

UITWERKINGEN

11 14
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Het bestuur werkt integer  

en transparant

Verantwoordelijk handelen betekent integer handelen, 
openheid en bereidheid tot verantwoorden. Om het 
vertrouwen van de samenleving in de sector verder 
te versterken is integer handelen onmisbaar. Integer 
handelen omvat zoveel als ‘het juiste doen, en het niet-
juiste laten’ en ‘naar eer en geweten en naar beste kunnen 
en vermogen handelen’. 

Besturen in het primair onderwijs werken vanuit een 
maatschappelijke opgave en voeren deze uit met publieke 
middelen. Om die redenen geven zij actief invulling aan 
het uitgangspunt van bestuurlijke transparantie. Deze 
open houding van bestuur en intern toezicht stimuleert 
het gesprek met belanghebbenden. Daarnaast wordt 
door actieve informatieverstrekking zichtbaar waar de 
onderwijsinstelling voor staat, wat zij bereikt en faciliteert 
zij belanghebbenden om mee te denken over de koers van 
de onderwijsorganisatie.

Integer en transparant handelen krijgt vorm in een 
specifieke context en wordt voor een groot deel bepaald 
door de drijfveren en intenties van de betrokkenen. De 
uitwerkingen bij dit principe vormen het fundament voor 
integriteit en transparantie in bestuurlijk handelen.

PRINCIPES

4
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4

Het bestuur laat zien hoe de bestuurlijke  

inrichting, waaronder de checks and balances, 

van de organisatie is vormgegeven en speci-

fiek de verantwoordelijkheden tussen intern 

toezicht, bestuur, schoolleiding en medezeg-

genschap. Het bestuur laat zien hoe de mede-

zeggenschap in de organisatie functioneert. 

20

Het bestuur en het intern toezicht spreken 

periodiek over de (schijnbare) belangen die 

hun leden uit hoofde van (neven)functies of 

persoonlijk hebben, maken afspraken over de 

omgang hiermee en leggen dit vast.  

 

Er is in ieder geval sprake van ongewenste 

belangenverstrengeling van bestuurders of 

intern toezichthouders met andere intern 

toezichthouders, andere bestuurders of leden 

van het management die rechtstreeks onder 

het bestuur vallen bij: 

   Familiaire dan wel daarmee  

vergelijkbare relaties;

   Zakelijke relaties.

18

Een intern toezichthouder meldt een (poten-

tieel en/of schijnbaar) tegenstrijdig belang 

aan de voorzitter van het intern toezicht en 

zijn collega-leden en verschaft alle relevante 

informatie. Hieronder valt in ieder geval het 

door een intern toezichthouder aanvaarden 

van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet 

betaald. Het intern toezicht beslist of sprake 

is van een tegenstrijdig belang en hoe daar-

mee wordt omgegaan en maakt melding van 

deze belangenafweging en de uitkomst in het 

jaarverslag.

Het bestuur zorgt ervoor dat periodiek in de 

organisatie het gesprek wordt gevoerd over 

integer, professioneel en ethisch verantwoord 

handelen, en heeft hier zelf een actieve rol in. 

Ook het intern toezicht is hierbij betrokken. 

De uitkomsten van dit gesprek worden waar 

nodig verwerkt in de integriteitscode. Bestuur 

en intern toezicht zijn hierop aanspreekbaar. 

17 19

Het bestuur werkt actief aan de professionaliteit 

van de organisatie en van zichzelf

13

UITWERKINGEN
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Verplichtende bepalingen3 

3  In de vakliteratuur meestal “pas toe bepalingen” genoemd.

1. Het bestuur publiceert: 
a. het jaarverslag, conform de Regeling 

Jaarverslaggeving Onderwijs;
b. de statuten;
c. het bestuursreglement;
d. de samenstelling, nevenfuncties  

(zowel bezoldigd als onbezoldigd) en 
honorering van bestuursleden en intern 
toezichthouders;

e. het rooster van af- en aantreden van de 
intern toezichthouders conform de maxi-
male termijn van 4 jaar en de maximale 
totale zittingsduur van 8 jaar;

f. de klachtenregeling;
g. de klokkenluidersregeling;
h. de integriteitscode.

 

2. Het bestuur rapporteert in het jaarver-
slag over de wijze waarop de evaluatie van 
het bestuur door het intern toezicht heeft 
plaatsgevonden. 

3. Een lid van het schoolbestuur kan niet  
tegelijkertijd de functie van intern toezicht-
houder vervullen bij een andere onderwijs-
organisatie in dezelfde sector. Een lid van het 
schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de 
functie van toezichthouder vervullen bij een 
organisatie in een aanpalende onderwijs-
sector in hetzelfde voedingsgebied. 

4. Een (oud-)toezichthouder in het primair 
onderwijs kan niet binnen vier jaar na 
aftreden benoemd worden tot (dagelijks) 
bestuurder bij dezelfde onderwijsorganisatie 
als waar hij toezichthouder is of is geweest.

Het intern toezicht geeft in het jaarverslag 

aan op welke wijze er vorm en invulling is 

gegeven aan het gehouden toezicht.  

22

Om de onafhankelijkheid van het intern 

toezicht te bevorderen bestaat het intern 

toezicht uit minimaal één lid dat geen kind 

heeft dat op een school zit die tot het bestuur 

behoort. 

21
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5.5.4 Honorering van raden van toezicht van onderwijs 

 
Jaarlijks stelt de RvT de honorering vast en neemt daarbij de adviesregeling van de VTOI ter harte 
(zie bijlage). 
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Adviesregeling honorering toezichthouders onderwijs  

Indexering per 1 januari 2022 
 

Voor 2022 heeft VTOI-NVTK wederom gekozen om niet de tabellen in de “Handreiking honorering 
voor toezichthouders” bij te werken, doch de adviesbedragen voor honorering toezichthouders 
kinderopvang en onderwijs in twee aparte documenten op te nemen. Dit, in verband met het feit dat          
voormelde handreiking nog niet is bijgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
ledenvergadering. 

 
Hierna zijn de tabellen voor 2022 voor honorering toezichthouders in het onderwijs opgenomen en 
de voor de toepassing ervan relevante onderdelen uit de handreiking. 

1. Gebruik de classificatie/indeling van de WNT 
Om de hoogte van de honorering te bepalen kan het intern toezichtsorgaan houvast vinden in 

de classificatie van de onderwijsinstelling in de WNT. Deze wordt bepaald door omvang van de 

onderwijsinstelling (het aantal leerlingen resp. studenten), de omvang van de begroting, en het 

aantal onderwijssoorten dat wordt aangeboden. De WNT-classificatie is een graadmeter voor de 

complexiteit van de instelling en de reikwijdte die het intern toezichtsorgaan moet omspannen 

in het werk. Het bepaalt mede de omvang van de bestuurlijke aansprakelijkheid waar het intern 

toezichtsorgaan onder valt. 

 

 
WNT-maxima voor per klasse 
(bedragen 2022) 

Honorering Toezichthouders bij 
toepassing WNT-maximum (10%, 15%) 

 

CvB- voorzitter Lid intern toezichtsorgaan Voorzitter intern toezichtsorgaan 

A € 128.000 € 12.800 € 19.200 

B € 143.000 € 14.300 € 21.450 
C € 154.000 € 15.400 € 23.100 
D € 168.000 € 16.800 € 25.200 
E € 183.000 € 18.300 € 27.450 
F € 196.000 € 19.600 € 29.400 
G € 216.000 € 21.600 € 32.400 

 

 
2. Reken met het gemiddelde tijdsbeslag 
De hoeveelheid tijd die met het werk in het intern toezichtsorgaan gepaard gaat biedt een extra 
houvast. De VTOI-NVTK gaat uit van een gemiddeld tijdsbeslag van 10,5 uur per maand voor 
toezichthouders (126 uur op jaarbasis) en 50% meer voor de voorzitter (189 uur op jaarbasis). 
De VTOI-NVTK baseert zich daarbij op het onderzoeksrapport De arbeidsmarkt van de interne 
toezichthouder onder de loep (2014). De VTOI-NVTK rekent hierbij inclusief commissiewerk, 
inclusief scholing en inclusief piek- en dalbelasting. Het kan zijn dat een toezichthouder het ene 
jaar meer tijd kwijt is dan het andere jaar. De VTOI-NVTK adviseert om uit te gaan van het 
meerjarige gemiddelde en niet jaarlijks nieuwe berekeningen te maken. 



2  

Het intern toezichtsorgaan kan aansluiten bij het loongebouw van de onderwijsinstelling 

door het uurloon van de bestuurder (gebaseerd op het bezoldigingsmaximum van de 

WNT-klasse bij een jaartaak van 1659 uur) te vermenigvuldigen met de gemiddelde 

tijdsbesteding per lid en voorzitter. 
 

 
Uurtarief bij jaartaak 1659uur 
tegen WNT- maxima per klasse 

Honorering bij toepassing gemiddelde tijdsbesteding keer het 
uurtarief maximale bezoldiging CvB-Voorzitter 

CvB- voorzitter Lid intern toezichtsorgaan 

(126 uur op jaarbasis) 

Voorzitter intern toezichtsorgaan 

(189 uur op jaarbasis) 

A: € 77 € 9.702 € 14.553 

B: € 86 € 10.836 € 16.254 

C: € 93 € 11.718 € 17.577 

D: € 101 € 12.726 € 19.089 

E: € 110 € 13.860 € 20.790 

F: € 118 € 14.868 € 22.302 

G: € 130 € 16.380 € 24.510 
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5.5.5 Vergadervolmacht Raad van Toezicht 

 

  



1 

VERGADERVOLMACHT 

 

De ondergetekende: 

 

__________________________________________________________________________,  

geboren te _______________________ op _________________________________, 

 

overwegende dat: 

 

- de ondergetekende lid is van de raad van toezicht van de stichting: OPTIMUS stichting voor 

katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs, statutair 

gevestigd te Boxmeer, met adres: 5431 BW Cuijk, Molenstraat 19, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41081122 

(de "Stichting"); 

 

- de raad van toezicht van de Stichting op _____________________________ (datum)  

te _______________________________ (plaats) bijeen komt ter vergadering; 

 

verleent een volmacht aan mede-lid van de Raad van Toezicht: 

 

__________________________________________________________________________,  

geboren te _______________________ op _________________________________, 

 

om als gevolmachtigde voor en namens de ondergetekende: 

 

de voormelde vergadering van de raad van toezicht van de Stichting bij te wonen, aldaar het woord te 

voeren en stem uit te brengen ten aanzien van de agendapunten, voorstellen en onderwerpen als hierna 

vermeld, in overeenstemming met de hierna vermelde instructies: 

 

 Onderwerp Voor Tegen Naar eigen 

inzicht 

Onthouding 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

6.  

 

    

7.  
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Deze vergadervolmacht omvat mede de voorstellen die nauw samenhangen met voormelde onderwerpen 

en die tijdens voormelde vergadering aan de orde komen. 

 

Deze vergadervolmacht behoudt zijn volledige kracht en waarde wanneer tijdens voormelde vergadering 

summiere aanpassingen worden gedaan met betrekking tot voormelde onderwerpen. 

 

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Getekend te ___________________________ op _____________________________. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

naam:  ________________________ 

functie: lid van de raad van toezicht OPTIMUS stichting voor katholiek, protestants-christelijk en 

interconfessioneel primair onderwijs 



Handboek RvT 2022 Optimus Primair Onderwijs 75 
 

 
 

5.5.6 Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 

 

De stichting heeft een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor de leden van het 
College van Bestuur en de toezichthouders. 
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6 Bijlagen 

6.1 Samenstelling van de Raad van Toezicht 

 
De leden van de Raad van Toezicht: 
 

 

        
 
C.A.C. (Cyrille) van Bragt    L.M.M. (Lambèrt) van Genugten 
voorzitter      vice voorzitter 
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.T. (Ans) Hoogland     K.J.M. (Karel) van der Velden   
lid       lid 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L.W.M. (Leon) Kersten 
lid 
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B.J.M.A. (Brenda) Guldemond 
ambtelijk secretaris 
 

 
 

6.2 Zittingsduur en het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht  

 
 

Lid Benoeming Termijn Datum van aftreden Expertise 

L.W.M. Kersten 07-02-2013 2 31-12-2022 Juridisch 

A.T. Hoogland 01-01-2017 2 31-12-2024 Onderwijs 

K.J.M. van der Velden 28-11-2017 1 28-11-2025 Algemeen bestuurlijk 

C.A.C. van Bragt 01-01-2018 2 31-12-2025 Onderwijs, bestuurlijk 

L.M.M. van Genugten 01-01-2019 1 31-12-2022 Onderwijs, financieel 
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6.3 De leden van het College van Bestuur 

 
 

      
 
H.J.Th. (Harrie) van de Ven    M.A.M. (Monique) Donders 
Voorzitter      Lid 
 

 
6.4 Inrichting van de werkzaamheden door de RvT 

In deze paragraaf wordt het toezichtplan “abstract/in zijn algemeenheid” beschreven. 
In een bijlage van dit handboek wordt het concrete toezichtplan beschreven.  

 
6.4.1 Inleiding 

Voor de formele omschrijving van de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de RvT 
wordt hier verwezen naar de bepalingen daarover in de statuten, welke statuten in dit handboek zijn 
opgenomen.  
In hoofdstuk 2, constituerende bepalingen, formuleert de RvT normen en waarden welke onder zijn 
functioneren zullen liggen. 

 
6.4.2 Commissies van de Raad van Toezicht 

Voor het lidmaatschap van een commissie zijn specifieke deskundigheid en affiniteit met het 
“onderwerp van een commissie” van betekenis. 
De commissies ondersteunen de RvT bij zijn werkzaamheden.  
Deze ondersteuning kan een adviserend, maar ook een uitvoerend karakter hebben.  
De RvT bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt. 
Commissies worden als regel samengesteld uit leden van de RvT. 
 
De Raad van Toezicht heeft voor 2022 de volgende commissies ingesteld: 

- een auditcommissie: L. van Genugten en vacature; 

- een remuneratiecommissie: A. Hoogland en C. van Bragt;  

- een commissie onderwijs en professionalisering: L. van Genugten, A. Hoogland,  
L. Kersten en K. van der Velden.  

 
6.4.3 Ambtelijk secretariaat 

De huidige taken van deze functionaris zijn m.n. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, de 
voortgangsbewaking m.b.t. het aanleveren van notities, etc.  
Daarnaast worden in deze functie de lokale media/dagbladen en de 7 gemeenten gemonitord of er 
zaken m.b.t. Optimus gepubliceerd/besproken zijn. 

 
Er zijn werkafspraken gemaakt over het gegeven dat de ambtelijk secretaris in dienst is bij de 
onderwijsorganisatie en er dus bijzondere zorg moet zijn voor de potentieel strijdige belangen van de 
organisatie en de toezichthouder. 
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6.5 Jaaragenda van vergaderingen van de Raad van Toezicht 2022 

 

24 januari 
- Jaaragenda RvT 2022 
- Bemensing/invulling RvT-commissies 2022  
- Vacature lid RvT 
- Bezoldiging RvT 2021 
- Begroting 2022     
- Handboek RvT 2022   -     
 
14 maart 
- “Onderwerp onderwijs” (input vanuit cie. vergadering) 
 
16 mei 
- Bestuursverslag 2021 Optimus   
- Jaarrekeningen 2021 Optimus / accountantsverslag (i.a.v. de accountant)  
- Strategisch communicatieplan 
- Aanpassing statuten Optimus 
    
4 juli 
- “Onderwerp onderwijs” (input vanuit cie. vergadering)   
- Risicoanalyse (respons op de risico’s midden en hoog)  
 
26 september 
- Opstart schooljaar 2022-2023     
- Start procedure samenstelling/herbenoeming RvT in 2023   
- Evaluatie nieuwe RvT / Eerste deel zelfevaluatie RvT over 2022 
 
31 oktober   
- Integrale rapportage onderwijs schooljaar 2022    
- Voorbeschouwing jaarverslag / zelfevaluatie 2022    
- Zelfevaluatie 2022        
- Bezoldigingsklasse bestuurder       
- “Onderwerp onderwijs” (input vanuit cie. vergadering)    
 
12 december 
- Jaarverslag RvT 2022       
- Bespreking jaarverslagen RvT commissies over 2022 en de  

jaarplannen van de commissie voor 2023 
- Samenstelling/herbenoeming RvT in 2023  
- Honorering RvT 2023    
- Vaststellen van het geactualiseerd handboek RvT 2023 
- Begroting 2023       
 
 
- Integriteitsprotocol 
- Visie op toezicht  
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6.6 Jaarplannen van RvT-commissies 

 

6.6.1 Jaarplan van de Auditcommissie 2022 

 
Op 1 november 2021 heeft de voorzitter van de auditcommissie de Raad van Toezicht verlaten in 
verband met het aanvaarden van een bestuursfunctie in het primair onderwijs in een aanpalende 
regio. De procedure voor de werving van een nieuw lid is in afstemming met het CvB en GMR door de 
RvT in november 2021 opgestart. De verwachting is dat deze vacature medio voorjaar 2022 ingevuld 
is en de commissie daarmee weer voltallig zal zijn. De vaste onderwerpen (zie jaarverslag) keren 
terug op de agenda. 
 
Er zijn vier bijeenkomsten gepland in 2022: 22 april, 10 juni, 16 september en 18 november.  
 
De vergadering van 22 april zal bijna geheel in het teken staan van de behandeling van de  
jaarrekening en het accountantsverslag. De accountant sluit hierbij aan.  
De vergadering van 18 november is bedoeld om de begroting 2023 te bespreken. 
Eind 2021 heeft het CvB de auditcommissie geïnformeerd over de aanbestedingsprocedure 
accountant voor de Mosagroep waarin Optimus ook participeert. Begin 2022 wordt de auditcommissie 
en RvT verder geïnformeerd over de stand van zaken. 
 
De agenda voor de overige vergaderingen wordt t.z.t. bepaald. Onderwerpen die in 2022 in ieder 
geval onder de aandacht zullen blijven zijn de tussentijdse managementrapportages, de besteding 
van bestemming reserves in relatie tot de daarover gemaakte afspraken, besteding incidentele 
middelen Nationaal Plan Onderwijs, subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs, 
subsidie scholen met achterstandsscore, (ver)nieuwbouw, huisvestingsvraagstukken en hoe om te 
gaan met de voorziening onderhoud in relatie tot vergaande aanpassingen in regelgeving conform de 
richtlijnen Raad voor de Jaarverslaglegging.  
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6.6.2 Jaarplan van de Remuneratiecommissie 2022 

 
Leden:  
Ans Hoogland (voorzitter RemCie en lid RvT) 
Cyrille van Bragt (lid RemCie en voorzitter RvT) 
 
April/mei 2022 
- Ontwikkel-/voortgangsgesprek met voorzitter CvB 
- Ontwikkel-/voortgangsgesprek met lid CvB 
- Gezamenlijk voortgangsgesprek met CvB 
 
September/oktober 2022 
- Bezoek van voorzitter RvT en lid RvT aan directeurenoverleg (inhoudelijk) 
 
Oktober/november 2021 
- Input ophalen vanuit CvB rondom RvT t.b.v. zelfevaluatie RvT 
   
Voorafgaande aan de geplande ontwikkel-/voortgangsgesprekken met de (leden) CvB worden de 
collega RvT-leden betrokken in de voorbereiding van de bedoelde gesprekken. 
Tevens vind in 2022 voorafgaande aan de te voeren ontwikkel-/voortgangsgesprekken een vorm van 
360 graden feedback plaats. De resultaten vormen mede de input voor de genoemde gesprekken.    
En voor de uitvoering van de ontwikkel-/voortgangsgesprekken sluiten we aan op de methodiek van 
het geldende HR beleid van Optimus (Huis van Werkvermogen). 
 
 
Voorbehoud in verband met coronavirus:  
Uitgangspunt is dat de ontwikkel-/voortgangsgesprekken met de (leden) CvB verantwoord ‘live’ 
gevoerd kunnen worden. Mocht dit vanwege de status van het coronavirus niet mogelijk zijn dan 
verschuift de geplande datum naar een nader te bepalen datum.  
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6.6.3 Jaarplan van de commissie Onderwijs en Professionalisering 2022 

 
Leden: Ans Hoogland(voorzitter), Lambèrt van Genugten, Leon Kersten en  

Karel van der Velden.  
 

De commissie Onderwijs & Professionalisering is voornemens in 2022 zes keer een gesprek met het 

CvB te voeren, verdeeld over het jaar. 

De vergaderingen zijn gepland op: 

16 februari 

15 april 

13 juni 

12 september 

10 oktober 

25 november 

Tijdens de vergadering van september/oktober wordt de jaarlijkse onderwijsrapportage besproken. 
 
Het nieuwe Koersplan Optimus 2022-2026 met de titel ‘Optimus Wereldscholen; Waar kinderen leren, 
ontdekken en ontwikkelen’ is in de RvT-vergadering van juni 2021 vastgesteld. De doelstellingen uit 
dit koersplan zijn een logisch vervolg op de doelstellingen van het vorige koersplan en vormen in 2022 
het uitgangspunt voor de inhoudelijke en toezichthoudende agenda van de commissie Onderwijs & 
Professionalisering.  

De volgende thema’s zijn de ankerpunten in het nieuwe koersplan en daarmee in het onderwijsbeleid 
van Optimus: 

1. We blijven leren en zijn betrokken ambassadeurs 

2. We zijn bewust van kwaliteit en sturen daar gericht op   

3. We  tillen het basisniveau omhoog 

4. We bieden leerlingen een breed fundament in hun ontwikkeling 

5. We bieden ieder kind gelijke kansen om te groeien 

 
De volgende thema’s zijn ankerpunten in het HRM beleid van voormalig Peelraam Optimus 

1. We hebben voldoende talentvolle en gemotiveerd leraren; 

2. We hebben krachtige en veerkrachtige medewerkers; 

3. We zijn een kennisintensieve organisatie; 

4. Onze medewerkers zijn Optimus ambassadeurs. 

 
Relevante en interessante thema’s voor de commissie in 2022:   
-  Koersontwikkeling en voortgang realisatie koersplan 2022-2026 
- Corona, voortgang NPO achterstandsgelden, lerarentekort 
- Opbrengsten kwalificatie, socialisatie, persoonsvorming.  
- Zicht op voortgang doelstelling en uitvoering uitgangspunt ‘ieder kind leert’; 
- Differentiëren; evidence informed differentiëren, specifieke aandacht voor de zwakkere leerling 

en de meer begaafde leerling; 
- Verbetering Taal-leesonderwijs en samenwerking met maatschappelijke organisaties in deze; 
-  Doorlopende leerlijn 0-6 jaar: samenwerking met VVE. 
- Integrale samenwerking 
 (onderwijs/kinderopvang/samenwerkingsverbanden/opleidingen/scholen VO etc.) 
-  Passend onderwijs. 
- Kansen(on)gelijkheid en onderwijs; 
-  Aanpak/anticiperen op aanpak lerarentekort: duurzame inzetbaarheid, binding huidige en werving 

nieuwe leraren; 
- ‘Het Huis van Werkvermogen’, HRM beleid. 
-  HRD/professionalisering: uitwerking informeel leren, in balans met formeel leren; 
- Opleiden in de school: samenwerking met Hogescholen en Universiteit t.b.v. opleiden nieuwe 

leraren 
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Ook kunnen agendathema’s aangedragen worden op basis van actuele ontwikkelingen. 
Verschillende van bovengenoemde thema’s worden ingeleid dan wel toegelicht door CvB en/of 
verschillende staffunctionarissen.  
Ook kunnen externe personen uitgenodigd worden.  
 


