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Inleiding 
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) vereist dat sprake is van intern toezicht op een 
schoolbestuur (art. 17 WPO). Er moet sprake zijn van een functionele scheiding. De NRS heeft 
gekozen voor een zogenoemd one tier model: één bestuur, bestaande uit uitvoerende bestuursleden 
en toezichthoudende bestuursleden.  
 
Benoeming toezichthoudende bestuursleden 
De benoeming in de functies van het toezicht op het bestuur moet op basis van vooraf openbaar 
gemaakte profielen geschieden (art. 17a, tweede lid, WPO). De MR heeft een adviesrecht ten aanzien 
van deze profielen (art. 11 sub q Wet Medezeggenschap op scholen). Omdat nog geen profielen zijn 
gemaakt moet voor toekomstige benoemingen worden voorzien in een functieprofiel. Actie: 
functieprofiel toezichthouders maken en voorleggen aan MR. 
 
Taken toezichthoudend bestuur 
De taken van de interne toezichthouders zijn zodanig dat zij een deugdelijk en onafhankelijk intern 
toezicht kunnen uitoefenen (art. 17c, tweede lid, WPO) en deze taken bestaan in ieder geval uit: 

 toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het  
(uitvoerend) bestuur (art. 17 c, eerste lid, WPO); 

 het bestuur met raad terzijde staan (art. 17c, eerste lid, WPO); 

 het goedkeuren van (a) de begroting en (b) het jaarverslag en (c) het schoolplan van de NRS 
(art. 17c, eerste lid, onder a, WPO). Onderdeel van het jaarverslag is de jaarrekening; 

 het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed 
bestuur en de afwijkingen van die code (art. 17c, eerste lid, onder b, WPO). Dit ziet onder 
meer op de inrichting van de bestuurlijke organisatie, met de vereiste statuten en 
reglementen; 

 het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 
aanwending van de middelen van de NRS verkregen op grond van de WPO (art. 17c, eerste 
lid, onder c, WPO); 

 het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de toezichthouder (art. 17c, 
eerste lid, onder d, WPO); 

 het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening 
van de bevoegdheden, bedoeld onder 3 tot en met 6, in het jaarverslag (art. 17c, eerste lid, 
onder e, WPO). Dit ziet op verantwoording over de eigen taakuitoefening. 

 
Afspraken 

 Checklist kerntaken toezichthouders NRS 

 toezicht houden op het functioneren van uitvoerend bestuurders 

 adviseren van en sparren met uitvoerend bestuurders 

 goedkeuren van a) begroting  b)  jaarverslag (incl. jaarrekening) en c) strategisch 
meerjarenplan van de NRS  

 toezien op inrichting van de bestuurlijke organisatie van de NRS 

 toezien op financiën van de NRS 

 aanwijzen van de accountant 

 verantwoording afleggen over eigen taakuitoefening in jaarverslag 
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De wijze waarop het toezicht plaatsvindt 
 
Kaders voor de beoordeling door het toezichthoudend bestuur 

 voldaan aan wettelijke vereisten 

 tijdig (zie jaaragenda) 

 begrijpelijk 

 transparant 
 
Beloning 
 
De toezichthouders ontvangen geen financiële beloning. 
 
 
 
 
Jaarlijks stappenplan 
Opnemen in jaarplan: 

 vereiste goedkeuring door toezichthouders van begroting, jaarverslag incl. jaarrekening en 
strategisch meerjarenplan; 

 datum verslaglegging van toezichthouders aan gehele bestuur van taakuitoefening in 
afgelopen jaar. 

 Opnemen in jaarverslag: verslag van toezichthouders van taakuitoefening in afgelopen jaar. 

 Opnemen op elke AB agenda: het punt ‘toezichthoudersvragen’.  

 Voorafgaand  aan iedere AB bespreken toezichthouders onderling waarover vragen moeten 
worden gesteld. 

 
 
 


