
  

 

 

 

 

 

 

 

Toezichtplan  

DaCapo College 

 

 

 

 

 

 
 

Versie 1.1 Vastgesteld door de Raad van Toezicht 28 oktober 2020 

 

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0: betreft aanbevelingen van C3, dr.ir.Hans Hoek, 

naar aanleiding van gevraagd advies omtrent de vigerende governance 

documenten. 

 

 

  



 

2 

 

Inhoudsopgave 

 

 

0. Inleiding 

 

1. Visie op toezicht 

 

2. Werkwijze 

 

3. Toezichtkader 

 

4. Tot slot 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3 

 

0. Inleiding 

 
Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden als Raad van 

Toezicht (RvT) is essentieel. We hopen met het onderhavige Toezichtplan als 

RvT een helder kader te scheppen. De Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 is 

leidend. Voorts gelden nog de volgende formele documenten van de RvT 

waarop het toezicht is gebaseerd: 

• Reglement Raad van Toezicht van d.d. 21 mei 2008 

• Statuten Stichting DaCapo d.d. 21 mei 2008 

 

Jaarlijks zal in een RvT vergadering worden beoordeeld of het Toezichtplan op 

basis van nieuwe ontwikkelingen/inzichten bijgesteld dient te worden. 

 

1. Visie op toezicht 
 

Wat houdt ons toezicht in? 

De RvT houdt toezicht op het (eenhoofdige) College van Bestuur (CvB) en op de 

algemene gang van zaken binnen het DaCapo College en staat het bestuur 

gevraagd en ongevraagd terzijde. Dit toezicht omvat ook alle verbindingen, 

majeure samenwerkingen en overeenkomsten van de organisatie met derden. 

Daarnaast vervult de RvT een klankbordfunctie voor het CvB, zowel tijdens de 

vergaderingen, als ook tussentijds. En bovendien vervult de RvT de rol van 

werkgever van het CvB. De toezichthouders ontwikkelen en benutten hun 

netwerken om de positionering van de onderwijsorganisatie te kunnen 

beoordelen en om ook via eigen kanalen informatie te vergaren.  

Kortom de rollen van de toezichthouder zijn die van adviseur, werkgever, 

toezichthouder en netwerker. 

 

Voor wie houdt de RvT toezicht?  

De RvT laat zich bij zijn afwegingen naast het belang van de stichting en van de 

leerlingen leiden door het maatschappelijk belang en in het bijzonder het belang 
van de lokale gemeenschap. Het onderwijs moet van hoge kwaliteit zijn zodat 
jonge mensen voorbereid worden op deelname aan onze samenleving en het 

aangeboden onderwijs moet aansluiten op de behoeften van leerlingen en de 
bredere omgeving van de school. Het DaCapo College creëert publieke waarde 

en maakt dat zichtbaar. 
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Hoe typeert de RvT het DaCapo College? 

Bij ons staat elk kind centraal. Wij geloven in passend onderwijs voor ieder 

kind. Met persoonlijke aandacht helpt het DaCapo College om de talenten van 

leerlingen verder te ontwikkelen. Voor elk kind geldt ‘Jij bent de toekomst ’.  

Met het oog op verantwoorde besteding van maatschappelijk kapitaal is de 

organisatie sober, doelmatig, effectief en transparant ingericht. 

 

Welk toezicht past hierbij? 

De RvT stelt het belang en de continuïteit van de organisatie met daarbinnen de 

leerlingen voorop. Om dat goed te kunnen doen is de RvT - door de 

samenstelling - geworteld in de lokale/regionale samenleving, is de RvT op de 

hoogte van wat er landelijk en in andere sectoren speelt en in staat dat te 

vertalen naar de organisatie.  

De leden van de RvT blijven zich continue ontwikkelen en  professionaliseren. 

De RvT is transparant in zijn handelen en legt daar publiekelijk verantwoording 

over af in een jaarverslag dat onderdeel uitmaakt van het jaarverslag van het 

DaCapo College. 

 

2. Werkwijze 
 

Samenstelling RvT en verdeling van werkzaamheden 

Het intern toezicht waarborgt de aanwezigheid van voldoende expertise, 

ervaring en diversiteit in de eigen geleding, afgestemd op de huidige en 

toekomstige opgaven van de onderwijsorganisatie. 

De RvT bestaat  (conform de statuten) uit ten minste 5 leden, waarvan één lid 

voorzitter is. Er wordt ook een vicevoorzitter benoemd. Hij/zij heeft alleen een 

taak bij de afwezigheid van de voorzitter.  

Elk lid van de RvT zit op persoonlijke titel en met eigen verantwoordelijkheid in 

de RvT.  

Een overzicht van de leden en hun zittingstermijn inclusief de (neven)functies 

van de leden is terug te vinden in het jaarverslag. Op de internetsite van het 

DaCapo College wordt het jaarverslag gepubliceerd. 

Er wordt gewerkt met twee commissies: de Remuneratiecommissie en de 

Auditcommissie Financiën. Per commissie worden twee leden uit de RvT 

gekozen. De voorzitter van de RvT is geen voorzitter van een van de genoemde 

commissies. De voorzitter is lid van de remuneratiecommissie.  

De commissies geven hun terugkoppeling in de RvT met de daarbij behorende 

overwegingen en mogelijkheden. De commissies uit de RvT nemen geen 
besluiten, maar adviseren de RvT. 
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De RvT biedt jonge mensen die ambitie hebben om een functie in een RvT te 

vervullen een stageplek aan die gekoppeld is aan een cursus/leergang 

‘Toezichthouder’. RvT stagiaires hebben de status “toehoorder”, tekenen een 

geheimhoudingsverklaring en een stageovereenkomst. 

 

Algemene werkwijze en tijdsinvestering 

De toezichthouders zorgen ervoor dat zij voldoende tijd beschikbaar hebben om 

hun taken naar behoren te vervullen. Per kalenderjaar zijn er minimaal 5 RvT-

vergaderingen met de bestuurder. Voor deze reguliere vergaderingen van de 

RvT wordt een vergaderrooster opgesteld. In november voorafgaand aan het 

nieuwe jaar worden de data voor het volgend kalenderjaar vastgelegd.  

Voorafgaand aan de vergadering van de RvT met bestuurder is er een 

vooroverleg zonder het CvB. En na afloop van de vergadering is er een korte 

evaluatie van de vergadering zonder het CvB.  

Als het naar het oordeel van de voorzitter nodig is, wordt een extra vergadering 

belegd. Ook tussen de vergaderingen door zijn de toezichthouders beschikbaar 

voor overleg of als klankbord.   

De reguliere RvT vergaderingen kunnen worden afgewisseld met 

themabijeenkomsten en/of locatiebezoeken. 

Er wordt gewerkt met een jaarplanning waar binnen voor dat betreffende jaar 

de prioriteiten van de RvT worden bepaald. Daarnaast wordt er gewerkt met 

een meerjarenagenda. 

 

Relatie tot de bestuurder 

De voorzitter is als eerste verantwoordelijk om de relatie met de bestuurder te 

onderhouden. Hiervoor komen zij op regelmatige basis (1x per maand) bij 

elkaar, tevens wordt dan de gezamenlijke RvT agenda opgesteld.  

De RvT hecht er grote waarde aan dat zij door het CvB bij strategische issues 

vanaf de start wordt meegenomen en dat de rol van de RvT gedurende dit 
proces adviserend is. Het CvB bepaalt na overleg met de RvT hoe de RvT 

betrokken wordt bij beleidsvorming. 
De Remuneratiecommissie voert minimaal éénmaal per jaar een 

beoordelingsgesprek (jaargesprek) met het CvB. Voor het gesprek wordt 

gebruik gemaakt van een 360-graden feedback. Er vindt verslaglegging plaats 

van het gesprek. 

Als de toezichthouders contact willen leggen met medewerkers van de 

organisatie of met belanghebbenden, dan zijn zij daarover transparant naar het 

CvB.  Als hen voor de organisatie belangrijke informatie ter ore komt, dan 

informeren de toezichthouders hun voorzitter. Voorkomen moet worden dat de 

RvT uitsluitend via het CvB informatie ontvangt over de organisatie.  
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De directeur Shared Service Center vervult eveneens een belangrijke rol in het 

kader van de governance richting de RvT. Het CvB geeft hem de ruimte om een 

onafhankelijk oordeel te vellen over de rechtmatigheid, doelmatigheid en 

doeltreffendheid van de ingezette financiële middelen. Dat betekent dat de 

directeur Shared Service Center zich te allen tijde direct tot de RvT kan 

wenden.  

 

Ondersteuning RvT 

De RvT wordt ondersteund bij de praktische voorbereiding en verslaglegging 

van vergaderingen en bijeenkomsten. Het CvB draagt zorg voor deze 

ondersteuning door binnen de organisatie een medewerker deze taak te geven.  

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) 

De RvT ziet toe op de verhouding tussen de GMR en het CvB en daarnaast 

vormt de GMR ook een bron van informatie. De voorzitter van de RvT en het lid 

benoemd op voordracht van de GMR vergaderen minimaal tweemaal per jaar 

met de GMR aan de hand van een tevoren opgestelde agenda. Het 

voorzitterschap wisselt om-en-om. In principe is de bestuurder ook deelnemer 

aan deze bijeenkomst. Van de vergadering wordt een verslag opgesteld door de 

GMR. Ook vindt op informele basis (geen agenda, geen verslag) een- à 

tweemaal per jaar een gesprek plaats met het lid benoemd op voordracht. 

 

Deskundigheidsbevordering en evaluatie 

De RvT neemt ook zelf de verantwoordelijkheid voor zijn informatievoorziening 

en stelt zich op de hoogte van relevante externe ontwikkelingen en werkt aan 

deskundigheidsbevordering. Op jaarbasis is hiervoor per lid € 1500 beschikbaar. 

Het bedrag blijft gealloceerd bij het DaCapo College. Het bedrag wordt niet 

uitgekeerd en niet gespaard.  In het jaarverslag zal hierover gerapporteerd 

worden. 

De RvT evalueert zichzelf éénmaal per jaar. De evaluatie wordt voorbereid door 

de voorzitter. Eens in de drie jaren vindt de evaluatie plaats onder externe 

begeleiding (conform Good practice 2.12 van de Code Goed Onderwijsbestuur 

VO 2019).  Omdat begin 2019 de evaluatie onder externe begeleiding 

plaatsvond zal de eerstvolgende evaluatie onder externe begeleiding in 2022 

plaatsvinden. 

 

Honorering 

Voor de toezichthoudende werkzaamheden ontvangen de toezichthouders een 

vergoeding die voldoet aan de wettelijke kaders (WNT). De honorering is per 1-

1-2019 vastgesteld op € 4.500 voor een  lid en € 6.750 voor de voorzitter met 
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een jaarlijkse indexering met de stijging GPL directie1. Eventuele onkosten 

worden vergoed op basis van de binnen de organisatie geldende regelingen. 

Voor de deskundigheidsbevordering beschikt de RvT over een eigen budget (zie 

deskundigheidsbevordering). 

 

Evenementen 

De leden van de RvT worden tijdig door het CvB geïnformeerd over open dagen, 

managementbijeenkomsten, openingen, eindexamenpresentaties (etc.) waar zij 

bij aanwezig kunnen zijn. De planning van deze evenementen is een vast 

onderdeel van de reguliere vergaderingen van de RvT.  

 

3. Toezichtkader 
 

Toetsingskader 

Om goed toezicht te kunnen houden is het belangrijk dat er duidelijke regels en 

kaders zijn waarbinnen dit toezicht gebeurt. Het toezichtkader beschrijft op 

hoofdlijnen het speelveld en de taken van de schoolorganisatie en omvat het 

geheel van spelregels die de RvT bij het uitoefenen van zijn taken volgt. Het 

toezichtkader bestaat uit zowel een extern - als een intern toezichtkader.  

Extern toezichtkader 

• Algemene wetgeving  

• Wet- en regelgeving van toepassing op de bedrijfsvoering, waaronder 

WNT / AVG  

• Wet Medezeggenschap op Scholen 

• Wet Passend Onderwijs 

• CAO VO 

• Code Goed Onderwijsbestuur VO 

• Toezichtkader Inspectie van het Onderwijs 

• Toezichtkader accountant 

Intern toezichtkader 

• Reglement Raad van Toezicht  

• Statuten Stichting DaCapo  

• Treasurystatuut 

• Huurcontract locatie Milaanstraat 

• Integriteitsbeleid 

• Klachtenreglement 

• Klokkenluidersregeling 

• GMR reglement 

 
1 Gemiddelde Personeelslast Directie 
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Indicatoren en criteria 

De voortgang van de doelen en de stand van zaken van het DaCapo College 
worden middels de P&C cyclus gemonitord. De directeur Shared Service Center 

stelt per kalenderjaar vier kwartaalrapportages samen. In de Q-rapportage 
worden de wijzigingen op de vastgestelde begroting uit- en toegelicht. 
Daarnaast worden in de Q-rapportage nieuwe prognoses afgegeven t.o.v. de 

vastgestelde begroting en eventuele risico’s worden beschreven. De directeur 
Shared Services stelt de kwartaal rapportages op. Het CvB stelt ze vast, voor ze 

naar de RvT gaan.  
Ook de accountant vervult een belangrijke rol voor de RvT. Bij de bespreking 

van de jaarrekening en de management letter en/of het accountantsverslag is 

de accountant aanwezig in de vergadering van de RvT. De onafhankelijkheid 

van de accountant wordt jaarlijks vastgesteld door de RvT. De RvT 

heroverweegt eens per drie jaar zijn keuze voor de accountant. De 

Auditcommissie bereidt deze heroverweging voor.  

 

4. Tot slot 
 

Nevenfuncties 

Elk lid van de RvT meldt nieuwe nevenfuncties, ook als deze onbezoldigd zijn, 

en geeft aan wanneer nevenfuncties niet meer aan de orde zijn. In de 

vergadering wordt vastgesteld of er belemmeringen of conflicterende belangen 

zijn.  

 

Werving & selectie 

Op het moment dat een vacature voor lid RvT of lid CvB zich voordoet, wordt 

besproken wie zitting neemt in de werving & selectiecommissie en hoe de 

procedure eruit ziet. De RvT is transparant in zijn wervingsprocedures. De RvT 

kan zich laten bijstaan door een bureau, maar dat is niet persé noodzakelijk. 

Voorwaarde is wel dat de selectieprocedure open, eerlijk en transparant wordt 

uitgevoerd.  

 

Inwerkprogramma nieuwe leden 

Elk lid krijgt een inwerkprogramma dat in ieder geval bestaat uit 

kennismakingsgesprekken, vestigingsbezoeken en informatie over de inhoud 

van het werk en de formele aspecten van het lidmaatschap van de RvT. 

 

 

 


