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Adviesregeling honorering toezichthouders onderwijs  

Indexering per  1 januari 2023 
 

Voor 2023 heeft VTOI-NVTK wederom voor gekozen om niet de tabellen in de “Handreiking 
honorering voor toezichthouders” bij te werken, doch de adviesbedragen voor honorering 
toezichthouders kinderopvang respectievelijk onderwijs in twee aparte documenten op te nemen. 
Dit, in verband met het feit dat          voormelde handreiking nog niet is bijgewerkt en ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Algemene ledenvergadering. 

 
Hierna zijn de tabellen voor 2023 voor honorering toezichthouders in het onderwijs opgenomen en  
de voor de toepassing ervan relevante onderdelen uit de handreiking. 

1. Gebruik de classificatie/indeling van de WNT 
Om de hoogte van de honorering te bepalen kan het intern toezichtsorgaan houvast vinden in 

de classificatie van de onderwijsinstelling in de WNT. Deze wordt bepaald door omvang van de 

onderwijsinstelling (het aantal leerlingen respectievelijk studenten), de omvang van de 

begroting, en het aantal onderwijssoorten dat wordt aangeboden. De WNT-classificatie is een 

graadmeter voor de complexiteit van de instelling en de reikwijdte die het intern 

toezichtsorgaan moet omspannen in het werk. Het bepaalt mede de omvang van de bestuurlijke 

aansprakelijkheid waar het intern toezichtsorgaan onder valt. 

 

                                    Honorering Toezichthouders bij toepassing WNT-maximum 
(10%, 15%) 

WNT 
klasse 

WNT-Maximum  
(bedragen 2023) 

Lid intern toezichtsorgaan Voorzitter Intern Toezichtorgaan 

A € 132.000 € 13.200 € 19.800 
B € 148.000 € 14.800 € 22.200 
C € 159.000 € 15.900 € 23.850 
D € 173.000 € 17.300 € 25.950 
E € 189.000 € 18.900 € 28.350 
F € 202.000 € 20.200 € 30.300 
G € 223.000 € 22.300 € 33.450 

 

 
2. Reken met het gemiddelde tijdsbeslag 
De hoeveelheid tijd die met het werk in het intern toezichtsorgaan gepaard gaat biedt een extra 
houvast. De VTOI-NVTK gaat uit van een gemiddeld tijdsbeslag van 10,5 uur per maand voor 
toezichthouders (126 uur op jaarbasis) en 50% meer voor de voorzitter (189 uur op jaarbasis). 
De VTOI-NVTK baseert zich daarbij op het onderzoeksrapport De arbeidsmarkt van de interne 
toezichthouder onder de loep (2014). De VTOI-NVTK rekent hierbij inclusief commissiewerk, 
scholing en piek- en dalbelasting. Het kan zijn dat een toezichthouder het ene  jaar meer tijd 
kwijt is dan het andere jaar. De VTOI-NVTK adviseert om uit te gaan van het meerjarige 
gemiddelde en niet jaarlijks nieuwe berekeningen te maken. 
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In voorgaande jaren is het uurtarief voor vaststelling van de honorering van de intern 

toezichthouder berekend door de voor de onderwijsinstelling van toepassing zijnde 

bezoldigingsmaximum van de WNT-klasse te delen door een jaartaak van 1.659 uur. 

Met de invoering van één cao voor bestuurders zowel in het primair als in het 

voortgezet onderwijs - Cao Bestuurders Funderend Onderwijs 2022 – is ook voor 

bestuurders in het primair onderwijs de jaartaak opgetrokken naar 1.800 uur. 

VTOI-NVTK vindt het niet logisch om dit door te trekken naar de berekeningsmethodiek 

van het uurtarief voor toezichthouders in het onderwijs. Dit zou feitelijk betekenen 

lagere honoreringen, terwijl er geen enkele aanleiding daarvoor is. Daarom heeft VTOI-

NVTK er voor gekozen om eerst de adviesbedragen voor 2022 - uitgaande van een 

tijdsbeslag van 126 uur per jaar - uit te drukken in een percentage van de WNT 

bezoldigingsmaxima 2022 voor een lid van het intern toezichtsorgaan. Dit resulteert 

voor alle bezoldigingsklassen in een percentage van 76 (afgerond). Vervolgens zijn de 

maximum adviesbedragen voor 2023 bepaald door 76% van de bezoldigingsmaxima 

WNT OCW-sectoren voor 2023 te nemen.  

 
 

 Honorering bij gemiddelde tijdsbesteding op basis van 76% van de WNT maximum per 
klasse 

WNT 
klasse 

Maximum lid 
2023 

Maximum honorering 
lid intern 
toezichtsorgaan    
(126 uur op jaarbasis) 

Maximum 
voorzitter 
2023 

Maximum honorering 
voorzitter intern 
toezichtsorgaan     
(189 uur op jaarbasis) 

A € 13.200 € 10.032 € 19.800 € 15.048 
B € 14.800 € 11.248 € 22.200 € 16.872 
C € 15.900 € 12.084 € 23.850 € 18.126 
D € 17.300 € 13.148 € 25.950 € 19.722 
E € 18.900 € 14.364 € 28.350 € 21.546 
F € 20.200 € 15.352 € 30.300 € 23.028 
G € 22.300 € 16.948 € 33.450 € 25.422 

 


