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Missie en visie

‘De VTOI-NVTK bevordert dat toezichthouders 
in het onderwijs en de kinderopvang vanuit 
een maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hun werk betrokken en professioneel kunnen 
uitvoeren en zodoende proactief kunnen 
bijdragen aan de ontwikkeling en ontplooiing 
van kinderen, scholieren en studenten.  
De VTOI-NVTK ondersteunt haar leden in  
het vervullen van hun toezichthoudende taak, 
fungeert als belangenbehartiger en bevordert 
goed werkgeverschap. We zetten ons in voor 
de continuïteit en kwaliteit in onderwijs en 
kinderopvang vanuit een maatschappelijk 
perspectief.’

De missie en visie van de VTOI-NVTK worden 
gedragen door onze kernwaarden:
• Integriteit
• Maatschappelijke verantwoordelijkheid
• Verbinding
• Professionaliteit

Samenstelling bestuur

Van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 
bestond het bestuur van de VTOI-NVTK uit:

Mevrouw C.M.M. Noom,  
voorzitter  

Mevrouw mr. A.J.C. Hoorneman, 
penningmeester en vicevoorzitter  
vanaf september 2019  

Mevrouw mr. drs. G. Bikker,  
bestuurslid tot 16 mei 2019  

Mevrouw J. Hubert,  
bestuurslid  

Dhr. drs. H.J.A. Schroën,  
bestuurslid vanaf juni 2019  

De heer drs. Th. N. de Boer,  
bestuurslid vanaf juni 2019

Het bestuur is in 2019 iedere maand bij elkaar  
gekomen voor werkbezoek, bestuursvergade-
ringen, jaarcongres en najaarsconferentie.  
De zelfevaluatie is gepland in 2020, omdat dan  
de twee nieuwe bestuursleden beter ingewerkt 
zijn.

Missie, Visie en Kernwaarden
De missie en visie van de VTOI-NVTK laten zien waar de vereniging voor staat en 
gaat en vormen het inhoudelijke fundament voor de kernwaarden van de vereniging.
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Samenstelling bureau

Het bestuur maakt gebruik van de diensten van M&T 
Partners. Op 1 maart 2019 is Marian de Regt als senior 
beleidsadviseur gestart voor de VTOI-NVTK, via M&T 
Partners. In eerste instantie voor twee dagen per week 
en vanaf 1 september voor vier dagen per week.

Ledenontwikkeling

VTOI-NVTK is hét platform dat alle toezichthouders 
uit de sectoren kinderopvang en onderwijs bij elkaar 
brengt. Samen vormen we een levende vereniging.  
Wij geven het toezichthouderschap een stem en maken 
ons hard voor de continuïteit en kwaliteit van de 
ontwikkeling van iedereen! 

Op 31 december 2018 waren er 3.203 toezichthouders van  
650 organisaties lid van de VTOI-NVTK. Op 31 december 
2019 zijn er 3.671 toezichthouders van 679 organisaties 
lid van de VTOI-NVTK. Dit betekent net als vorig jaar 
een toename in het aantal lidmaatschappen.

Statutaire naam, doelstelling, vestigingsplaats 
en rechtsvorm per 1 januari 2019

De statutaire naam van de vereniging is VTOI-NVTK.  
De vestigingsplaats is Zoetermeer. De VTOI-NVTK 
heeft als rechtsvorm “vereniging”.

De VTOI-NVTK vertegenwoordigt en ondersteunt 
toezichthouders in onderwijs en kinderopvang. Hiermee  
levert zij een bijdrage aan de professionaliteit en de conti- 
nuïteit van intern toezicht. De vereniging fungeert als  
werkgeversvereniging en gaat tevens voor het primair-  
en voorgezet onderwijs collectieve arbeidsovereen-
komsten aan en alles dat daarmee verband houdt of  
bevorderlijk kan zijn. VTOI-NVTK streeft naar samen-
werking met niet gouvermentele organisaties en 
instanties.

De vereniging werkt aan het verwezenlijken van haar 
doel door:
• het bevorderen van de deskundigheid op het gebied  

van het besturen en toezichthouden door middel  
van het opzetten, creëren, uitvoeren of doen 
uitvoeren en evalueren van vormen van professionele  
ondersteuning en begeleiding van toezichthouders. 

• het bestuderen van vraagstukken die betrekking 
hebben op de doelen van de vereniging of daarmee 
samenhangen;

• het bevorderen van onderlinge contacten  
tussen leden;

• het geven van voorlichting aan de leden;
• het formuleren en uitdragen van verenigings-

standpunten;
• het op evenwichtige wijze in de interne afstemming 

en representatie tussen onderwijs en kinderopvang 
bepleiten van de belangen van onderwijs en 
kinderopvang bij de overheid, maatschappelijke 
organisaties en bedrijfsleven in de brede zin; 

• het voeren van onderhandelingen met sociale 
partners en het sluiten van collectieve 
arbeidsovereenkomsten;

• het voeren van onderhandelingen over de richtlijn 
arbeidsvoorwaarden bestuurders Kinderopvang.

De VTOI-NVTK wil uitstralen hoe belangrijk het is dat 
toezichthouders zich professioneel, maatschappelijk 
en intger opstellen. In één zin samengevat: 

 Omdat je het goede   

 voorbeeld bent
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Profileren

Onderwijs en kinderopvang vervullen een 
belangrijke en verantwoordelijke rol in  
de maatschappij. Elke instelling bepaalt hoe  
zij deze rol wil vervullen en wat haar identiteit  
is. VTOI NVTK stimuleert haar leden erop toe  
te zien dat de instelling op verantwoorde wijze  
uitvoering geeft aan die verantwoordelijkheid.  
De VTOI-NVTK vertegenwoordigt haar leden  
op de plekken waar dat nodig is: bij beleids- 
makers en inspectie, de politiek, bij de 
vertegenwoordigende organen uit de onderwijs- 
sectoren en de kinderopvang en bij onderzoeks-  
en andere instellingen. De VTOI-NVTK voert  
namens de toezichthouders in het primair  
en voortgezet onderwijs de cao-
onderhandelingen met de bestuurders in die  
sectoren en ondersteunt de toezichthouders 
uit andere sectoren met een adviesregelingen  
en richtlijnen.

Professionaliseren

De vereniging wordt gevormd door leden 
toezichthouders die hun werk uitvoeren 
conform de doelstellingen die onderwijs en  
kinderopvang hebben. Dat vraagt om  
het bijhouden en vernieuwen van kennis  
en gedrag. De VTOI-NVTK ondersteunt haar 
leden met informatie en andere  

dienstverlening en zorgt voor professionali-
seringsactiviteiten waaraan de leden kunnen 
deelnemen. Alle middelen en activiteiten 
dragen bij aan een goede invulling van hun 
onafhankelijke toezichtstaak.

Programmeren

Om invulling te geven aan goed toezicht door  
Profilering en Professionalisering organiseert 
VTOI-NVTK cursussen en opleidingen, 
faciliteren wij ontmoetingen rondom thema’s  
en in sectorplatforms, geven wij handreikingen  
m.b.t. zelfevaluaties en verantwoording uit, 
verzorgen wij besprekingen met betrekking 
tot “good governance” en vinden het jaarlijkse 
congres en ledenvergaderingen plaats. De 
leden kunnen met hun vragen terecht bij het 
verenigingsbureau, zowel rechtstreeks als via 
de website.

Op de volgende pagina’s staat een korte 
beschrijving van de meest in het oog 
springende zaken van de VTOI-NVTK  
per bestuurlijk aandachtsgebied:
• Professionalisering
• Werkgeverschap
• Belangenbehartiging

Bestuursverslag
Het afgelopen jaar is (haast) geen dag voorbij gegaan zonder dat (toezicht op) 
kinderopvang en onderwijs in de belangstelling stonden of over deze zaken werd 
gesproken en gepubliceerd. Professionalisering, verantwoording, rolvastheid  
en kwaliteit waren hierbij belangrijke thema’s. In het werk voor- én van de leden  
zijn deze zaken evneens terug te vinden bij bestuur en bureau. Wij werken met 
elkaar aan de (strategische) doelen via de 3 p’s: profileren, professionaliseren  
en programmeren.
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Professionalisering

Programmaraad en academie 

De VTOI-NVTK heeft een programmaraad ingesteld 
die twee keer per jaar bij elkaar komt en gevraagd en 
ongevraagd adviseert over het opleidingsaanbod van 
de VTOI-NVTK academie en dit mede beziet in relatie 
tot het geheel van het professionaliseringskader van  
de VTOI-NVTK. In 2019 is de Programmaraad in maart 
en september bij elkaar gekomen. Goed lopende 
opleidingen zijn ‘de leergang voor voorzitters’ i.s.m.  
met NVTZ en VTW. Ook de oriëntatiesessie voor de  
aankomende toezichthouder en de leergang ‘de startende  
toezichthouder in Onderwijs en Kinderopvang’ waren 
druk bezocht.

Dit jaar is gestart met het regionaliseren van opleidingen. 
De gedachte hierachter was dat door het aanbod  
meer regionaal aan te bieden, er meer mensen in  
de gelegenheid zijn om te komen. De ‘Essentials voor 
Toezichthouders’ zijn op drie plaatsen aangeboden  
en hadden een goede bezetting.

Bijeenkomsten en handreikingen

Ook dit jaar zijn er een aantal goedbezochte sector-
ontmoetingen en themabijeenkomsten georganiseerd 
over uiteenlopende onderwerpen: Toezicht in Passend 
Onderwijs, Werkgeverschap en ‘Kids First”. 

Daarnaast zijn er een tweetal bijeenkomsten 
georganiseerd in samenwerking met de VO-raad. 
Hierbij zijn bestuurders en Toezichthouders 
uitgenodigd om mee te praten over het concept van  
de geactualiseerde code Goed bestuur VO.

Om de geactualiseerde Governance code Kinderopvang 
onder de aandacht te brengen zijn (doorlopend in 
2020) er zogenaamde inspiratiesessie georganiseerd. 
Toezichthouder en bestuurder worden hierbij samen 
uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de 
toepassing van de nieuwe code. Deze sessies worden 
in samenwerking met de BdKo georganiseerd en er is 
veel belangstelling.

In het kader van professionalisering van de 
toezichthouder ondersteunt het bureau niet alleen 
middels de vraagbaakfunctie, maar worden er ook 
zeer regelmatig handreikingen gepubliceerd over 
uiteenlopende onderwerpen. Daarbij wordt er eens  
per twee weken een uitgebreid nieuwsoverzicht aan  
de leden verstuurd, waarbij een selectie is wordt 
gemaakt van nieuws uit de sectoren dat van belang  
is voor toezichthouders.

Jaarcongres en najaarsconferentie  
VTOI-NVTK

Op 16 mei vond het VTOI-NVTK Congres en de ALV 
plaats. Als eerste werd gestart met de algemene leden-
vergadering, waar circa 50 leden aanwezig waren. 
Hier werd unaniem en met acclamatie ingestemd met 
o.a. het jaarrapport. De kwaliteitscommissie deed 
verslag van de kwartiermakerfase en de ALV stemde in 
met een ‘doorstart’ als kwaliteitscommissie die onder 
andere als opdracht heeft de kwaliteitskenmerken uit 
het convenant verder te concretiseren. 
Het thema voor het jaarcongres was “In het belang van”. 
Na het welkomstwoord van de voorzitter, gaf Willem van  
Leeuwen een korte introductie op het thema en een  
overzicht van de workshops van het middagprogramma.  
Theo Camps ging uitgebreid in op het thema 
’stakeholdermanagement’. Het ochtendprogramma 
werd afgesloten met een paneldiscussie. Na de lunch  
was er een divers aanbod van workshops en 
masterclasses.
De najaarsbijeenkomst vond 11 november plaats op 
Landgoed de Horst te Driebergen. De middag startte 
met de ALV. Belangrijke agendapunten waren de 
jaaragenda en begroting 2020 en de inzet voor de CAO 
bestuurders PO en VO. Na de ALV gingen de circa 40 
leden in gesprek met leden van de kwaliteitscommissie 
over verschillende invalshoeken van het thema 
‘Kwaliteit van Toezicht’. Onder leiding van oud politica 
Ina Brouwer werden de verkregen inzichten aan het 
einde van de bijeenkomst met elkaar gedeeld.



Jaarverslag 2019 VTOI-NVTK 6

Governance

Commissie Samenspel bestuur en toezicht

In 2018 is er onderzocht welke risico’s en kansen er 
liggen voor en met het samenspel tussen bestuur en 
toezicht in het VO. De aanbevelingen die in het rapport 
aan de VO-raad als opdrachtgever werden gedaan, zijn 
samen opgepakt. In 2019 is gestart met het opstellen 
van een handreiking voor het samenspel tussen 
bestuurder en toezichthouder.

Branchecodes Goed Bestuur

De VTOI-NVTK is een vanzelfsprekende partner geworden 
waar het monitoren en aanpassen van branchecodes 
betreft. In 2019 hebben enkele leden meegewerkt aan 
de actualisatie van de code Goed bestuur in het VO. 
Deze geactualiseerde code is op de ALV van de VO-
raad in juni goedgekeurd. Ook de code goed bestuur 
kinderopvang is geactualiseerd in 2019. Bestuurlijke 
opdrachtgevers van dit traject waren de BdKO  
en de VTOI-NVTK. Beide verenigingen hebben een 
commissie samengesteld van leden onder leiding van 
een onafhankelijk voorzitter. De werkzaamheden van 
deze commissie zijn al in 2018 gestart en in de zomer 
van 2019 is de geactualiseerde code opgeleverd.  
De code is principle based, een grote verandering ten 
opzichte van de eerdere versie. en De code is met 
instemming ontvangen door het werkveld. In het najaar 
is gestart met inspiratiesessies voor bestuurders en 
toezichthouders over de toepassing van de code.

Communicatie, ledenwerving  
en ledenbinding

Ontwikkeling marketingstrategie

De in 2018 ontwikkelde communicatie strategie is ook  
in 2019 voortgezet. Het blad Toezien is vier keer 
uitgekomen, drie maal hardcopy en eenmaal digitaal.  
In Toezien is steeds een thema vanuit 

verschillende invalshoeken belicht. Aansluitend op 
het thema zijn er bijeenkomsten georganiseerd, een 
handreiking gepubliceerd of is er via Inzien met korte 
nieuwsberichten aandacht voor het thema gevraagd. 

Ontwikkeling kennisbank en website

Via de website wordt nu ook de kennisbank ontsloten 
voor de leden (in het besloten gedeelte). Leden kunnen 
nu zelf op ieder gewenst moment de handreikingen en  
overige informatie ophalen ten behoeve van hun  
toezichthoudende werk. Naast de eerder gepubliceerde  
handreikingen werden er in 2019 de volgende aan 
toegevoegd:
• Diverse handreikingen over honorering,  

aangepast voor 2019
• Format profielschets intern Toezicht
• Format profielschets Bestuurder
• Handreiking diversiteit
• Handreiking Leerlingdaling voor Toezichthouders 

met bijbehorend informatieboekje

Magazine Toezien

In 2019 zijn drie hardcopy nummers verschenen van 
het blad Toezien. Het nummer in maart had als thema 
Governance en vergoedingen. In het september 
nummer was Diversiteit een prominent thema, het 
decembernummer ging vooral over de kwaliteit van 
Toezicht. 

Digitale nieuwsbrief – Inzien

De digitale nieuwsbrief Inzien verschijnt tweewekelijks. 
De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk opgebouwd 
volgens een vast patroon waarbij er vast aandacht wordt  
gegeven aan actuele onderwerpen, het verschijnen van  
handreikingen en opleidingen (indien van toepassingen). 
Vaste rubrieken zijn de nieuwsselectie en de mogelijkheid 
tot het plaatsen van vacatures door leden.
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Werkgeverschap

Cao ná 2020

Een belangrijk agendapunt op de ALV van november 2019  
was om in 2020 te komen tot één cao voor bestuurders 
in het funderend onderwijs. Het doel is dat dit een 
aantrekkelijke, wendbare en moderne cao zal worden 
waarbij de koppeling met de salarisverhoging van  
de reguliere onderwijscao’s wordt losgelaten en men 
komt tot een nieuw te ontwikkelen loongebouw en 
de afbouw van bovenwettelijke uitkeringen. De inzet 
en argumentatie hierbij is op de ALV besproken en in 
december 2019 aan de leden voorgelegd.

Belangenbehartiging

De groei van de vereniging heeft als bijkomend effect 
dat onze leden van de vereniging een duidelijk verhaal 
verwachten waarmee wij de beleidsmakers binnen 
de ministeries, de inspectie en de politiek tegemoet 
treden. De  positie en kwaliteit van het intern toezicht is 
in sommige kringen punt van discussie. De VTOI- NVTK 
wordt steeds meer gezien als de gesprekspartner 
namens toezichthouders in Den Haag. Het jaar 2018 
werd - zeker in de publiciteit - gedomineerd door “ De 
lessen van Maastricht”. Een van de gevolgen daarvan 
was dat de minister de Kamer de toezegging heeft 
gedaan om met zijn bevindingen ook nadrukkelijk in 
gesprek te gaan met de VTOI- NVTK. Die gesprekken 
hebben in 2019 geresulteerd in het opstellen van een 
werkagenda ‘verbetering kwaliteit intern toezicht VO’ 
waarin 10 punten benoemd zijn die in een programma 
van twee jaar uitgevoerd gaan worden. Het convenant 
voor de uitvoer is opgesteld in samenwerking met het 
ministerie van OCW, de VO-raad, de Onderwijsinspectie 
en de Bestuurdersvereniging VO. De VTOI-NVTK heeft  
de coördinerende rol voor de uitvoer van de werkagenda.

Ook in de horizontale afstemming met de sectororganisa- 
ties heeft de VTOI-NVTK ingezet op een open dialoog 
en samenwerking. Onderwijs en kinderopvang kennen 
allebei een heterogene structuur waarbij veel partijen 
in de belangenbehartiging actief zijn en waarbij het 
gemeenschappelijk doel nogal eens wisselt naar 
omstandigheden. 

Terugkerend thema in al onze gesprekken met de 
sectororganisaties vormt de samenwerking tussen  
bestuurders en toezichthouders. Vanuit de formele  
positie van het werkgeverschap van onze toezichthouders  
worden we vaak gevraagd mee te werken aan projecten 
en initiatieven die verbetering van die samenwerking 
beogen. 

Bureauondersteuning 

Op 31 december 2019 liep het contract met het bureau 
M&T Partners af, die de vereniging ondersteunt bij haar 
werkzaamheden. Er is een offerteprocedure gestart, 
waarbij M&T Partners in een vroeg stadium heeft 
aangegeven hieraan niet te willen deelnemen. Er zijn 
meerdere partijen uitgenodigd om een offerte uit te 
brengen. Uiteindelijk zijn er zes offertes beoordeeld 
en zijn drie partijen uitgenodigd voor een presentatie. 
Hierna is de keus gemaakt met 1 bureau verder te 
gaan en is een nader kennismakingsgesprek gevoerd. 
Ook zijn referenties nagetrokken. Op basis van de 
verzamelde informatie is de keus gemaakt om vanaf  
1 januari 2020 met de Interactiegroep in Ede verder  
te gaan.
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Balans per 31 december 2019 (€)
(na voorstel resultaatverdeling)

Jaarekening

31 december 2019 31 december 2018

Activa
Vaste active
Immateriële vaste activa
Ontwikkeling nieuwe website 17.795

Vlottende Activa
Vorderingen
Debiteuren 255 5.839

Overige vordingen en overlopende activa 144,327 1.018

Overlopende activa 30.778 35.875

175.360 42.732

Liquide middelen 362.581 329.633

555.735 400.836

Passiva
Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 46.712 56.473

Overige reserves 28.961 224.785

285.673 281.258

Kortlopende schulden
Subsidies 149.490 -

Crediteuren 40.527 73.486

Loonheffing 4.102 3.342

Pensioenen 2.042 2.153

Overlopende passiva 73.901 40.597

270.062 119.578

555.735 400.836
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Realisatie 
2019

Begroting 
2019

Realisatie 
2018

Baten
Contributies 790.479 761.850 767.307

Subsidies 48.270 - -

Overige baten 12.943 20.000 17.266

851.692 781.850 784.573

Lasten
Bestuur 35.410 42.788 47.825

Afschrijvingen immateriële vaste activa 10.676 15.000 3.558

Commissies 16.171 11.100 11.438

Verenigingskosten 49.375 16.500 31.717

Personeelskosten 134.371 17.000 28.617

Bureau en kantoorkosten 292.552 426.782 453.652

Inhuur deskundigen 99.825 94.300 84.310

Professionalisering toezichthouder 23.658 39.000 39.308

Communicatie, ledenwerving en ledenbinding 49.142 45.000 58.003

Projecten 136.131 46.750 14.481

Totaal van som der kosten 847.311 754.220 772.909

Totaal van bedrijfsresultaat 4.381 27.630 11.664

Financiële baten en lasten 34 1.000 77

Totaal van netto resultaat 4.415 28.630 11.741

Resultaatbestemming
Bestemmingsreserve modernisering vereniging
en professionalisering toezichthouder - 9.761 - 24.901

Overige reserves 14.176 36.642

4.415 11.741

Staat van baten en lasten over 2019 (€)



Bestuur

Corrie Noom, voorzitter
Antonet Hoorneman, lid
Joke Hubert, lid
Dick de Boer, lid
Bert Schroën,  lid  

Directeur

Geert van der Tang

Bureau

Voor ledenadministratie, bestellingen,  
ondersteuning en aanmeldingen van  
bijeenkomsten: Nadine Nellesteijn

Contact

Horapark 9,
6717 LZ Ede
085 - 00 14 278 
bureau@vtoi-nvtk.nl

www.vtoi-nvtk.nl


