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Reglement voor de raad van toezicht - SWV VO Zuidoost Utrecht   

 

Artikel 1 - Begripsbepalingen  

In deze regeling wordt verstaan onder:  

a) vereniging: de Vereniging Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs  Zuidoost Utrecht;  

b) statuten: de statuten van de vereniging;  

c) raad van toezicht: de raad van toezicht van de vereniging als bedoeld in de statuten;  

d) algemene ledenvergadering: de algemene vergadering van de vereniging als bedoeld in de 

statuten:  

e) de directeur-bestuurder: de bestuurder van de vereniging als bedoeld in de statuten;  

f) samenwerkingsverband: het samenwerkingsverband passend onderwijs als bedoeld in artikel 

17a Wet Voortgezet Onderwijs en artikel 28a van de Wet op Expertise Centra in stand 

gehouden door de vereniging; 

g) OPR: de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband. 

 

Artikel 2 – Reglement voor de raad van toezicht  

1. Dit is het reglement voor de raad van toezicht van de vereniging als bedoeld in de statuten, tevens 

regelend de wijze waarop de raad van toezicht, toezicht uitoefent op het samenwerkingsverband 

en de directeur-bestuurder.  

2. Het gestelde in dit reglement voor de raad van toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het 

bestuursreglement is geregeld.  

Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de raad van toezicht, 

prevaleert het gestelde in de statuten.  

 

Artikel 3 - Goed bestuur  

De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Onderwijsbestuur zoals 

vastgesteld door de VO-raad.  

 

Artikel 4 - Taak  

1. De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van het samenwerkingsverband in het 

algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.  

2. De raad van toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de 

statuten en dit reglement.  

3. De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder, 

waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, 

ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.  

4. De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.  

 

Artikel 5 - Samenstelling  

1. De raad van toezicht telt vijf leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.  

2. Bij het doen van een voordracht voor nieuwe leden van de raad van toezicht wordt de door de 

algemene ledenvergadering op voorstel van de raad van toezicht vast te stellen profielschets 

gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd 

3. De ondersteuningsplanraad en de directeur-bestuurder worden in de gelegenheid gesteld advies 

ten aanzien van de profielschets uit te brengen. 

 

Artikel 6 - Benoemingsvoordracht  

1. Benoeming van leden van de raad van toezicht is voorbehouden aan de algemene 

ledenvergadering. De raad van toezicht draagt te benoemen kandidaten voor aan de algemene 

ledenvergadering zoals geregeld in dit artikel.  
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2. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het 

daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt. Indien de 

vacature een voordrachtszetel betreft als genoemd in de statuten, wordt tevens de OPR in kennis 

gesteld. 

3. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de raad van toezicht wordt een commissie 

ingesteld. In deze commissie hebben ten minste zitting: een lid van de raad van toezicht 

(fungerend als voorzitter), een lid namens de algemene ledenvergadering, de directeur-bestuurder 

en een vertegenwoordiger van de OPR. 

De commissie brengt een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten voor de raad 

van toezicht. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen 

volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om 

een hernieuwd advies. Indien de raad van toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan 

verenigen, voorziet hij naar eigen inzicht in een voordracht.  

4. Indien de vacature een voordrachtszetel betreft als bedoeld in de statuten, brengt de commissie 

zijn advies uit aan de OPR. De OPR stelt zijn voordracht vast met inachtneming van het advies van 

de commissie en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.  

Indien de OPR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit onder 

opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de OPR 

zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht vast.  

5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast binnen de kaders die de statuten daarvoor 

stellen. Het rooster van aftreden wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd. 

6. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot 

een voorstel tot herbenoeming aan de algemene ledenvergadering dan nadat met betrokkene 

door de voorzitter van de raad van toezicht een gesprek is gevoerd omtrent de geleverde en te 

verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad, alsmede aan de gerealiseerde 

professionalisering. De voorzitter betrekt hierbij de opvattingen van de raad van toezicht en de 

directeur-bestuurder. Indien het een lid betreft dat is voorgedragen door de OPR, vraagt de 

voorzitter advies aan de OPR omtrent herbenoeming. 

Op basis van het gesprek en adviezen geeft het aftredend lid aan of hij zich wel of niet beschikbaar 

stelt. Vervolgens draagt de voorzitter het lid met argumenten wel of niet voor herbenoeming voor 

aan de raad van toezicht, die deze voordracht na weging al dan niet doorgeleidt naar de algemene 

ledenvergadering. 

7. De benoeming van een lid van de raad van toezicht en aanvaarding daarvan, wordt door de 

vereniging en betrokkene wederzijds schriftelijk bevestigd. 

 

Artikel 7 - Toetsingskader  

1. De raad van toezicht ziet toe op het functioneren van het samenwerkingsverband en het 

functioneren van de directeur-bestuurder.  

2. Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn:  

− de maatschappelijke functie van het samenwerkingsverband;  

− het waarderingskader van de onderwijsinspectie; 

− rechtmatig bestuur en beheer van het samenwerkingsverband;  

− rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de 

middelen het samenwerkingsverband;  

− naleving van de statuten en reglementen van de vereniging alsmede van de code voor goed 

bestuur waaraan de vereniging zich geconformeerd heeft.  

3. Bij de uitoefening van het toezicht staan de volgende criteria centraal:  

− of de missie van het samenwerkingsverband voldoende wordt gerealiseerd;  

− of het samenwerkingsverband voldoende maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt 

binnen de lokale en regionale omgeving.  

− of het voor het samenwerkingsverband vastgestelde ondersteuningsplan voldoende wordt 

gerealiseerd;  
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− of de directeur-bestuurder de financiële continuïteit van het samenwerkingsverband 

voldoende bewaakt;  

− of de directeur-bestuurder het werkgeverschap ten aanzien van de personeelsleden van het 

samenwerkingsverband goed uitoefent.  

4. De raad van toezicht kan het toetsingskader na overleg met de directeur-bestuurder nader 

uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking behoeft goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering en wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.  

 

Artikel 8 – Gedragsregels  

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

contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.  

2. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit 

hoofde van hun functie vernemen waarvan de raad van toezicht tot geheimhouding heeft besloten 

of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.  

3. De raad van toezicht handelt met inachtneming van de beginselen van behoorlijk bestuur.  

4. De leden van de raad van toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van 

hun voorbeeldfunctie voor de gehele vereniging en het samenwerkingsverband.  

5. De leden van de raad van toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen 

of aannemingen ten behoeve van de vereniging en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke 

schijn van belangenverstrengeling of belangentegenstelling waar het de vereniging betreft. In dit 

kader melden leden van de raad van toezicht de aanvaarding van nevenfuncties.  

6. In contacten met organen van de vereniging c.q. het samenwerkingsverband of personen in dienst 

van de vereniging (anders dan de directeur-bestuurder) onthouden de leden van de raad van 

toezicht zich als regel van enig standpunt totdat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de 

directeur-bestuurder.  

 

Artikel 9 - Informatie  

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich als regel informeren door de 

directeur-bestuurder. De raad van toezicht kan terzake nadere kaders en regels stellen. Voor zover 

daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement van de 

vereniging.  

2. Onverlet het gestelde in lid 1, kan de raad van toezicht zich ook laten informeren door eigen 

onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de raad van toezicht. De raad van 

toezicht informeert de directeur-bestuurder te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.  

3. De raad van toezicht laat zich informeren over de gang van zaken binnen het 

samenwerkingsverband doordat een delegatie van de raad twee maal per jaar een overleg 

organiseert met (een afvaardiging van) de OPR.  

 

Artikel 10 – Verantwoording en evaluatie  

1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de 

wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.  

2. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt 

dat tenminste een maal per jaar.  

 

Artikel 11 - Vergoeding  

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen jaarlijkse een door de algemene vergadering 

vastgestelde vergoeding ter hoogte van € 4.500 voor de voorzitter en € 3.000 voor de leden.  

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

2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie 

normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).  
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3. De vergoeding wordt door de vereniging uitgekeerd op basis van een in te dienen nota (inclusief 

een eventuele opslag voor verschuldigde BTW). Eventuele overige fiscale effecten zijn voor 

verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.  

 

Artikel 12 - Ondersteuning  

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de directeur-

bestuurder, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van 

toezicht.  

 

Artikel 13 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding  

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de algemene 

ledenvergadering op voorstel van de raad van toezicht en na verkregen advies van de directeur-

bestuurder.  

2. Deze regeling treedt in werking op … en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van 

de algemene ledenvergadering tot intrekking of wijziging ervan.  

 

Overgangsbepaling 

In de periode tussen de inwerkingtreding van deze regeling en 1 augustus 2022 geldt ten aanzien van 

de samenstelling van de raad van toezicht het volgende: 

1) De raad van toezicht zal bestaan uit vijf leden, waarvan twee benoemd door de algemene 

vergadering uit haar midden en drie onafhankelijke externe leden. 

Voor de twee leden benoemd door de algemene vergadering uit haar midden geldt eveneens 

de opdracht als beschreven in artikel 10 van de statuten en de profielschets als bedoeld in 

artikel 5 van deze regeling. 

2) De functie van voorzitter van de raad van toezicht zal worden bekleed door één van de drie 

onafhankelijke externe leden. 

3) Het door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden zal erin voorzien dat de twee 

leden benoemd door de algemene vergadering uit haar midden uiterlijk aftredend zijn per 1 

augustus 2022. Deze leden komen bij hun aftreden niet voor herbenoeming in aanmerking. 

4) In de vacatures die ontstaan door het aftreden van de leden benoemd door de algemene 

vergadering uit haar midden zal worden voorzien door benoeming van onafhankelijke externe 

leden. 

5) De leden van de raad van toezicht benoemd door de algemene vergadering uit haar midden 

kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding als bedoeld in artikel 11 van deze regeling 

aangezien zij deze rol vervullen uit hoofde van hun functie. 

 

 

 


