
CODE GOED TOEZICHT

DE 7 PRINCIPES OP EEN RIJ

1. Legitimiteit en compliance
Goed toezicht handelt overeenkomstig de wet- en regelgeving die van 

toepassing is op de betreffende sector en overeenkomstig de 

algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Toezichthouders zijn 

bekend met de wettelijke en andere regulerende kaders, doelen en 

procedures waar hun sector, hun organisatie en zijzelf zich aan dienen 

te houden. Zij zijn verantwoordelijk voor het toezien op de compliance 

of de naleving van wet- en regelgeving door de organisatie, maar 

vervangen in hun toezichtfunctie niet het externe toezicht. Legitimiteit 

en compliance vormen de basis voor het vertrouwen van de 

maatschappij, de overheid en de politiek in het toezicht op de 

kinderopvang en het onderwijs.

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De RvT, team en individueel, werkt vanuit het besef dat 

maatschappelijke verantwoordelijkheid de basis is: het toezicht dient 

een publiek belang. Kinderopvang en onderwijs zijn van vitale 

maatschappelijke betekenis. Beide sectoren dragen bij aan de vorming 

van jonge mensen, zodat zij in staat zijn om hun plek in de maatschappij 

in te nemen. Zowel de kinderopvang als het onderwijs worden 

grotendeels door de overheid gefinancierd. Dit stelt eisen aan de 

maatschappelijke en de publieke verantwoording van het toezicht. Het 

toelichten van de afwegingen in de vorm van ‘pas toe’ of ‘leg uit’ is 

hiervoor een passende werkwijze.

3. Integriteit

Goed toezicht handelt integer en betrouwbaar en maakt duidelijk wat 

het daaronder in de context van de organisatie verstaat. Het gaat in 

grote lijnen om ‘het juiste doen, en het niet-juiste laten’ en ‘gewetensvol 

en naar beste kunnen en vermogen handelen’. Dit houdt in dat het 

toezicht werkt vanuit vertrouwen, in een open aanspreekcultuur, zelf 

betrouwbaar handelt, zorgvuldigheid in acht neemt, zich volop inzet 

voor de toezichthoudende taak, de  samenwerking zoekt en betrokken 

is. Integer handelen krijgt vorm in de specifieke context van de 

organisatie en wordt voor een groot deel bepaald door de drijfveren en 

intenties van de betrokkenen en wordt zichtbaar in het gedrag, dat 

daarbij passend is. Deze drijfveren van de RvT zijn idealiter onderdeel 

van de toezichtsvisie.

4. Transparantie en openheid
Goed toezicht staat voor openheid en transparantie. Dit betekent zowel 

informatie geven als informatie krijgen. Openheid vraagt om een 

responsieve houding; dit wil zeggen dat het toezicht ontvankelijk is voor 

interne en externe signalen en dat het laat zien wat het met die 

signalen doet. Deze open houding stimuleert het gesprek met 

betrokkenen. Openheid moet niet verward worden met openbaarheid: 

er zijn immers (wettelijke) vereisten inzake vertrouwelijkheid en 

geheimhouding. Bijvoorbeeld bij strategische vraagstukken, bij de rol 

van werkgever of bij de borging van privacy. 
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5. Interne en externe verbinding
Goed toezicht zorgt voor verbinding met de interne en de externe 

omgeving, waarbij de RvT zelf actief stappen onderneemt om 

informatie te vergaren. Het toezicht weet wat er leeft in de samenleving 

en meer specifiek bij de eigen belanghebbenden en doelgroep en laat 

zien wat het daarmee doet. Het toezicht organiseert al dan niet samen 

met het bestuur reflectie en tegenspraak, onderhoudt actief maar 

rolvast  relaties met interne en externe betrokkenen ten behoeve van 

beleidsontwikkeling en besluitvorming. Onderdeel hiervan is dat het 

toezicht tenminste twee keer per jaar overleg voert met de 

medezeggenschap. De gesprekken vinden onderling plaats in 

afwezigheid van – maar wel in overleg met- het bestuur.

6. Professionaliteit, professionalisering
en lerend vermogen

Goed toezicht streeft een hoge professionele standaard en 

deskundigheid na, die permanent wordt onderhouden en wordt 

verbeterd. Goed toezicht vraagt allereerst om zelfkennis, reflectie en 

een kritische grondhouding. Daarnaast vraagt goed toezicht om 

inhoudelijke kennis die op basisniveau van iedere toezichthouder 

verwacht mag worden, zoals kennis over de sector, het primaire proces, 

de financiering van de organisatie en andere elementen van 

bedrijfsvoering. Onderdelen hiervan kunnen op specialistischer niveau 

worden belegd bij afzonderlijke commissies van de RvT, waarbij de RvT 

als geheel verantwoordelijk blijft en de commissies ‘slechts’ een 

voorbereidende en adviserende rol hebben. 

Tenslotte vereist goed toezicht kennis van de positie en rollen van het 

toezicht. 

Goed toezicht werkt professioneel, efficiënt en effectief en gaat rolvast, 

maar flexibel om met de verschillende rollen (toezichthouder, 

werkgever, klankbord, netwerker). Juist bij organisaties, die hun core

business hebben in de ontwikkeling van jonge mensen, is lerend 

vermogen essentieel. Goed toezicht schept een klimaat waarin de 

organisatie actief leert van fouten en ervaringen, continu op het eigen 

handelen reflecteert en dit evalueert en bijstelt. Zo toont de organisatie 

zich een ware ‘lerende organisatie’.

7. Verantwoording

Goed toezicht draagt zorg voor een duidelijke en bij de doelgroep 

passende, interne en externe verantwoording over de werkzaamheden 

en de wijze waarop het aan de zeven principes van goed toezicht in de 

praktijk vormgeeft. In de verantwoording kunnen de normen en good

practices van de code als bouwstenen (context-gebonden) dienen. 


