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Checklist Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-Raad1) 
 
 
Legenda: 
Art. = verwijst naar de betreffende Artikel uit de Code 
Int = een interne vastlegging, zoals in statuten, reglementen, notulen, etc. 
Web = op de website opgenomen 
Jr = opgenomen in de Jaarverslaggeving (jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens) 
 
 
1) Algemene bepalingen 
 

Nr. Algemene bepalingen Art. Int Web Jr 

1.  De bepalingen uit de code worden nageleefd. Wanneer wordt afgeweken van 
de code maakt het bevoegd gezag dit kenbaar aan hun belanghebbenden en 
het bestuur van de PO-Raad. 

3    

2.  Er is slechts 1 code van toepassing. Het schoolbestuur en het intern 
toezichtsorgaan motiveren de keuze indien vanuit meerdere onderwijssectoren 
codes van toepassing zijn en maken deze keuze kenbaar aan de 
belanghebbenden en de betreffende sectororganisaties. 

4    

3.  Er zijn binnen het bevoegd gezag 2 verschillende organen aanwezig voor de 
functies van bestuur en intern toezicht. 

5    

 
 
 

2) Uitgangspunten 

Nr. Uitgangspunten Art. Int Web Jr 

4.  Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen zorg voor een goede 
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de 
verschillende organen. Indien het schoolbestuur uit meerdere personen 
bestaat wordt duidelijk omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden heeft. 

8/18     

5.  Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan stellen een eigen 
professionaliseringsagenda op. 

9    

6.  Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan leggen in het jaarverslag 
verantwoording af over de interne verantwoording en horizontale dialoog. 

12    

7.  In het jaarverslag wordt vermeld in hoeverre aan de bepalingen uit de Code 
wordt voldaan en eventuele afwijkingen worden uitgelegd. 

12    

8.  Het jaarverslag (jaarrekening incl. verklaring accountant en bestuursverslag) 
wordt actief openbaar gemaakt.  

12    

 
  

                                                        
1 Met vastgestelde wijzigingen (cursief) ALV 27 november 2014 
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3) Schoolbestuur 

Nr. Schoolbestuur Art. Int Web Jr 

9.  Het schoolbestuur draagt zorg voor een actueel strategisch beleid. 15    

10.  Het schoolbestuur draagt er zorg voor dat het intern toezichtsorgaan beschikt 
over de informatie die vereist is voor de uitoefening van intern toezicht en 
horizontale dialoog. 

17    

11.  Indien het schoolbestuur uit meerdere personen bestaat, wordt duidelijk 
omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. 

18    

 
 
 
4) Intern toezichtsorgaan 

Nr. Intern toezichtsorgaan Art. Int Web Jr 

12.  Het intern toezichtsorgaan draagt zorg voor de vaststelling/goedkeuring van: 
- Begroting 
- Jaarverslag (jaarrekening en bestuursverslag) 
- Strategisch beleid 

20    

13.  Het intern toezichtsorgaan draagt zorg voor aanwijzing van de accountant 
voor de controle van de jaarrekening. 

20    

14.  Het intern toezichtsorgaan stelt een toezichtskader vast, waarin wordt 
aangegeven op welke criteria het intern toezicht zich voorts in het bijzonder 
richt. 

21    

15.  Het intern toezichtsorgaan houdt tenminste eenmaal per jaar een gesprek 
met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

22    

16.  Voor leden van het intern toezichtsorgaan worden profielen opgesteld en 
openbaar gemaakt. 

23    

17.  Het intern toezichtsorgaan bepaalt de vorm en de hoogte van de eigen 
vergoeding. 

25    

18.  Het intern toezichtsorgaan maakt de vergoedingsregeling openbaar en 
verantwoordt deze jaarlijks in de jaarrekening. 

25    

 
 

 
 
 
 

 


