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Code Goed Bestuur en Goed Toezicht 
 
Inleiding 
Een Code is een vorm van zelfregulering. Een eigen normstelling waaraan men zich vrijwillig 
onderwerpt, een omgangsvorm. Goed bestuur en goed toezicht hebben alles te maken met 
integriteit. 
Het gaat om het zelfkritisch vermogen, de zelfreflectie, het gedrag en de houding. Toezicht, 
controle en verantwoording op en van het College van bestuur. Verantwoording van de Raad van 
toezicht. 
De onderstaande punten hebben zowel betrekking op het College van bestuur als op de Raad 
van toezicht. Als er een onderscheid nodig is, dan wordt dit aangegeven.  
De uitwerking is in het algemeen vanzelfsprekend. De effectieve code stuurt niet op gedrag, 
maar op de eronder liggende attitudes. 
  
Status 
Deze Code vormt een richtlijn voor College van bestuur en Raad van toezicht van het Meridiaan 
College. Hij is  gebaseerd op (een korte samenvatting van) de Code Goed Onderwijsbestuur van 
de VO-raad en op voorbeeldmodellen van de Vereniging van Toezichthouders in 
Onderwijsinstellingen (VTOI). 
Omdat de VO-raad op 4 juni 2015 een nieuwe Code heeft vastgesteld is onderstaande Code 
aangepast met de lidmaatschapseisen van de nieuwe Code van de VO-raad. De punten 6, 11, 12, 
13 en het laatste bolletje van 14 zijn nieuw.  
 
Code Goed Bestuur en Goed Toezicht 
 

1. Het College van bestuur formuleert in dialoog met de vestigingen (personeel, ouders en 
leerlingen) de doelen en resultaten als aanbieder van het onderwijs en als 
maatschappelijke organisatie en betrekt daarbij de maatschappelijke omgeving. Het 
College van bestuur schept ruimte voor het primaire proces: onderwijs en zorg.  
De Raad van toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van het bestuur, op de realisering 
van de missie en visie van de onderwijsinstelling en bewaakt dat de vastgestelde doelen 
daarmee in overeenstemming zijn. 

 
2. Het College van bestuur en de Raad van toezicht maken en onderhouden helder 

onderscheid tussen hun respectievelijke kerntaken, nl. besturen en toezicht houden. Om 
effectief intern toezicht mogelijk te maken draagt het College van Bestuur zorg voor een 
transparant kwaliteitszorgsysteem en een deugdelijke bedrijfsvoering en bestuurt door 
middel van een heldere planning & control-cyclus, inclusief een beleid voor 
risicobeheersing. De Raad van toezicht ziet toe op een adequate toepassing daarvan. 

 
3. Het College van bestuur geeft in een meerjarenbeleidsplan richting op het gebied van 

onderwijs en identiteit, personeel en organisatie, financiën en huisvesting, beheer, 
communicatie en kwaliteit, dit alles samengevat  als ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’.  
De Raad van toezicht ziet er op toe dat de in het kader van de realisering van de missie 
en de doelen van de school afgesproken resultaten behaald worden. Zij voert daartoe 
jaarlijks gesprekken met de CMR, het directeurenoverleg en de controller.  
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4. Het College van bestuur toetst periodiek bij ouders, leerlingen en het personeel hoe zij 
het functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en 
leefklimaat van de instelling beoordelen. Het College van bestuur maakt de resultaten 
van het uitgevoerde, tevredenheidsonderzoek openbaar. 
 

5. Het College van bestuur overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de 
maatschappelijke omgeving van de school over de voortgang van de realisering van de 
missie en doelstellingen van de school. Ook de Raad van toezicht is bij deze gesprekken 
aanwezig.  

 
6. Bestuurders en toezichthouders waarborgen in hun handelen dat er geen vermenging is 

tussen schoolbestuurlijke en persoonlijke belangen.  
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 jaarverslag.  
 

7. Het College van bestuur zorgt voor een integriteitsbeleid en een integriteitscode, een 
klachtenregeling, een klokkenluidersregeling, een privacyreglement, een gedragscode en 
een SIAG-beleid en zorgt ervoor dat deze op de website voor alle zowel interne als 
externe betrokkenen te lezen zijn.   

 
8. Wie meent de klok te moeten luiden over vermoede misstanden, kan dit zonder gevaar 

voor eigen rechtspositie kenbaar maken aan de daarvoor aangewezen 
functionaris/orgaan of desnoods aan het College van bestuur of (als de klacht of 
missstand het CvB zelf betreft) aan de Raad van toezicht. 

 
9. Het College van bestuur en de Raad van toezicht evalueren jaarlijks het eigen 

functioneren en het gezamenlijk functioneren, leggen de conclusies en afspraken 
schriftelijk vast en doen hierover verslag in het jaarverslag.  

 
10. De Raad van toezicht wijst, op advies van het College van bestuur, zelf de externe 

accountant aan, die zijn rapportage aanbiedt aan de Raad van Toezicht. 
 

11. 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. 

 
12. 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. 

 
13. Een toezichthouder kan niet benoemd worden tot (dagelijks) bestuurder bij dezelfde 

onderwijsorganisatie als waar hij toezichthouder is of is geweest. Een bestuurder kan 
niet tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een 
onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO. Een bestuurder kan niet 
tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervullen bij een onderwijsorganisatie 
in een andere onderwijssector dan het VO, tenzij het een ander voedingsgebied betreft. 
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14. Het College van Bestuur legt in een door de Raad van toezicht goedgekeurd jaarverslag 
verantwoording af aan de maatschappelijke omgeving. De Raad van toezicht legt in het 
jaarverslag ook zelf verantwoording af aan zijn belanghebbenden. Er wordt ten minste 
gerapporteerd over: 

• de samenstelling van de raad (naam, functie en achtergrond); 
• een overzicht van hoofd- en nevenfuncties;  
• rooster van aftreden; 
• verrichte werkzaamheden; 
• besproken onderwerpen; 
• deskundigheidsbevordering van de leden van de Raad van toezicht; 
• honorering van de leden van de Raad van toezicht; 
• de handhaving van de Code goed bestuur en goed toezicht (pas toe of leg uit); 
• de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met interne en externe 

stakeholders. 
 

15. De honorering van de bestuurders blijft binnen de grenzen van de vigerende wet- en 
regelgeving. De beloning van de toezichthouders voldoet altijd aan de normen van de 
adviesregeling van de VTOI.   

 
 

16. Bij een code hoort een mandaatcontract tussen Raad van toezicht en het College van 
bestuur dat alle ruimte geeft om de eigen taak uit te kunnen voeren en daarvoor 
verantwoordelijkheid te nemen. Het College van bestuur legt over deze taken en 
verantwoordelijkheden periodiek verantwoording af aan de Raad van toezicht. De Raad 
van Toezicht voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met het College 
van bestuur. De beoordeling vindt plaats op basis van van te voren in het 
mandaatcontract vastgestelde doelen en afgesproken resultaten. 
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