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Checklist Code Goed Onderwijsbestuur VO (VO-Raad1) 
 

 
Legenda:  
Richtl = verwijst naar de betreffende Richtlijn 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) De lidmaatschapseisen 
 

Nr. Lidmaatschapseis  Int Web Jr 

1.  Het bestuur publiceert 
a) de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het 

functioneren van het bestuur en het interne toezicht, het professioneel 
statuut, de integriteitscode, de klachtenregeling(en), de 
klokkenluidersregeling, 

b) het jaarverslag, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van 
bestuurder(s) en toezichthouder(s) en de gegevens over het bestuur en 
de interne toezichthouder(s) op de website van de 
onderwijsorganisatie. 

    

2.  Het bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale 
dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, 
verankerd, onderhouden en vermeld in het bestuursverslag. 

    

3.  Het bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en 
afspraken schriftelijk vast en doet hierover verslag in het bestuursverslag. 

    

4.  Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de 
bestuurder(s) wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan het interne toezicht. De 
criteria die dienen als basis voor het interne toezicht om zijn goedkeuring aan 
het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties van de bestuurder(s) te 
verlenen of te onthouden, worden vastgelegd in een reglement. 
Het interne toezicht vermeld in het bestuursverslag alle betaalde en niet-
betaalde nevenfuncties van de bestuurder(s). 

    

5.  Een toezichthouder kan niet: benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij 
dezelfde onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest; 
tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen binnen de 
onderwijssector VO; of buiten het VO, tenzij het een ander voedingsgebied 
betreft. 

    

6.  Belangenverstrengeling van een bestuurder is niet toegestaan en hiervan is 
sprake bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met intern 
toezichthouders, medebestuurders of leden van het management die 
rechtstreeks onder het bestuur vallen. Een bestuurder meldt een (potentieel) 
tegenstrijdig belang aan de voorzitter van het interne toezicht en verschaft alle 
relevante informatie. Het interne toezicht beslist of sprake is van een 
tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan 
melding in het bestuursverslag. 
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2) De richtlijnen 

a) Het bestuur 

Nr.  Richtl Int Web Jr 

1.  Bij meerdere bestuurders: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de bestuurder(s) zijn vastgelegd in de statuten en/ of het reglement. 
Onderscheid bestuur en toezicht: Taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de bestuurder(s) en toezichthouders zijn vastgelegd in de 
statuten en/ of het reglement. 

5 
6 

   

2.  Het interne toezicht stelt de omvang van het bestuur vast, beargumenteert de 
aanstelling voor bepaalde of onbepaalde tijd en stelt op basis van de wet- en 
regelgeving de beloning vast. 

11 
12 
15 

   

3.  Het interne toezicht evalueert en beoordeelt jaarlijks het functioneren van het 
bestuur en legt dit vast. Ook wordt eens in de vier jaar een balans 
opgemaakt van het functioneren van het bestuur op basis van de gemaakte 
afspraken over doelen en in relatie tot de toekomstige opgaven. 

13 
14 

   

4.  Er is een integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen 
zijn geformuleerd. 

9    

5.  Het interne toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde 
nevenfuncties van de bestuurder(s) 

17    
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b) Het interne toezicht 

Nr.  Richtl Int Web Jr 

6.  Er is formeel vastgelegd voor welke besluiten het bestuur goedkeuring nodig 
heeft van het interne toezicht. 

21    

7.  De taken van het interne toezicht zijn vastgesteld in de statuten. 22    

8.  De werkwijze is in een toezichtreglement vastgesteld en er wordt een 
toezichtkader gehanteerd (met expliciete doelstellingen en indicatoren voor 
het eigen toezicht).  

23 
24  

   

9.  De inhoud en werking van het toezichtkader wordt periodiek geëvalueerd. 27    

10.  Intern toezicht ziet erop toe dat er een klokkenluiders regeling bestaat, 
waarbij de belangen van de klokkenluider beschermd worden. 

26    

11.  Jaarlijks wordt (met input van de bestuurder) het eigen functioneren 
geëvalueerd, wat vastgelegd wordt in het bestuursverslag.  

28    

12.  Er vindt (minimaal) eens in de drie jaar een zelfevaluatie plaats onder 
begeleiding van een externe moderator/voorzitter. 

28    

13.  Het interne toezicht stelt de omvang van het toezichthoudend orgaan vast, en 
zorgt voor voldoende deskundigheid en ervaring.  

29 
30  

   

14.  De zittingsperiode is maximaal vier jaar en bij herbenoeming acht jaar. 33    

15.  Jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gevoerd met alle leden van het 
interne toezicht.  

33    

16.  Het interne toezicht legt de wettelijk voorgeschreven openbare profielen (voor 
de leden van het interne toezicht) voor advies voor aan het bestuur en aan 
de medezeggenschapsraad (WMS art. 11q) 

31    

17.  De vorm en de hoogte van de vergoeding voor het interne toezicht is 
openbaar gemaakt via de website. Jaarlijks worden de vergoedingen in de 
jaarrekening verantwoord.  

35    

18.  De functie van toezichthouder in zodanig ingevuld dat de leden onafhankelijk 
kunnen opereren en geen taken verrichten die aan het bestuur toebehoren. 

36 
37 

   

19.  Er is geen (oud) bestuurder van deze school lid van het interne toezicht. 38    

20.  Het interne toezicht meldt in het bestuursverslag alle (al dan niet betaalde) 
hoofd- en nevenfuncties van interne toezichthouders. 

42 
43 

   

21.  De onderwijsorganisatie verstrekt geen persoonlijke leningen of financiële 
garanties aan bestuurders of interne toezichthouders. 

44    

 
 

c) De externe accountant 

Nr.  Richtl Int Web Jr 

22.  Het interne toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe 
accountant en besteedt de functie van externe accountant (minimaal) om de 
vijf jaar opnieuw aan.  

45    

23.  De externe accountant woont de vergadering bij waar de jaarrekening en de 
managementletter wordt besproken. 

46    

24.  De externe accountant rapporteert zijn bevindingen (betreffende het 
onderzoek van de jaarrekening) gelijktijdig aan het bestuur en het interne 
toezicht. 

47    

 
 

 
 

 


