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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.

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 01-01-2018 tot en met 31-12-2018 bestond het 
bestuur van de VTOI-NVTK uit:

Mevrouw C.M.M. Noom, voorzitter
De heer R.E.F.M. Nijhof, plaatsvervangend voor-
zitter
De heer J. van der Haar, penningmeester tot en 
met 20-4-2018
Mevrouw mr. drs. G. Bikker, bestuurslid
Mevrouw J. Hubert, bestuurslid

Mevrouw mr. drs. A.J.C.M. Hoorneman, penning-
meester vanaf 20-4-2018
Mevrouw B. de Jong MLD, bestuurslid

Het bestuur is in 2018 iedere maand 
bij elkaar gekomen voor werkbezoek, 
bestuursvergaderingen, jaarcongres,
Najaarsconferentie en de zelfevaluatie.

Samenstelling bureau
Het bestuur maakt gebruik van de diensten 
van M&T Partners. Geert van der Tang is sinds 
1 november 2018 als directeur rechtstreeks 
in dienst bij de vereniging VTOI-NVTK. In 2018 
heeft senior beleidsadviseur Els Kooij afscheid 
genomen van de VTOI-NVTK. Yasmin van Haaster 
is sinds 1 juli 2018 aan het bureau verbonden als
bureaumanager.

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 31-12-2017 waren er 3.108 toezichthouders 
van 612 organisaties lid van de VTOI-NVTK. Op 
31-12-2018 zijn er 3.203 toezichthouders van 674 
organisaties lid van de VTOI-NVTK. Dit betekent 
net als vorig jaar een toename in het aantal 
lidmaatschappen.
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Statutaire naam, doelstelling, vestigingsplaats en rechtsvorm per 01-01-2018

Omdat je het goede voorbeeld bent.

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 continuïteit van intern toezicht. 
De vereniging fungeert als werkgeversvereniging en gaat tevens voor het primair- en voorgezet 
onderwijs collectieve arbeidsovereenkomsten aan en alles dat daarmee verband houdt of 
bevorderlijk kan zijn. VTOI-NVTK streeft naar samenwerking 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 verenigingsstandpunten;
 • 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 integer opstellen. In één zin samengevat:
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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 eveneens terug te vinden bij bestuur en bureau. Wij werken met elkaar aan de 
(strategische) doelen via de 3 p’s: profileren, professionaliseren en programmeren.

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 beleidsmakers en inspectie, 
de politiek, bij de vertegenwoordigende organen uit de onderwijssectoren 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 professionaliseringsactiviteiten 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.
Onderstaand een overzicht van de meest in het oog springende zaken van de VTOI-NVTK beschreven 
per bestuurlijk aandachtsgebied.
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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. Er is in januari een constituerend 
beraad gehouden waar de inbedding van 
de programmaraad, zowel inhoudelijk als 
organisatorisch besproken is. Binnen het 
totale programma-aanbod neemt het aantal 
cursussen en opleidingen die specifiek over de 
kinderopvang gaan nog een bescheiden plaats 
in. Hoewel er vanuit het perspectief van toezicht 
veel raakvlakken zijn met onderwijs, is er toch 
ook sprake van een sterke dynamiek in de 
sector met name op het terrein van de Integrale 
Kindcentra (IKC). 
Het vormde voor de Programmaraad in ieder 
geval aanleiding om Avicenna te vragen nieuw 
cursusaanbod te ontwikkelen op dit terrein. Ook 
werd de Programmaraad uitgebreid met twee 
leden vanuit de sector Kinderopvang.

Zelfevaluatie bestuur
Op 13 december 2018 vond de jaarlijkse 
zelfevaluatie plaats van het bestuur en een van 
de belangrijke thema’s die besproken werden 
was de vraag naar het toekomstig bestuurs- 
en organisatiemodel van de vereniging. 
En de noodzaak van een gezamenlijke 
visieontwikkeling daarop. Na het visiedocument 
van Hans Boutelier en het Verenigingsconvenant 
gaat de vereniging een nieuwe fase in en 
vormen vragen over bevordering , bewaking en 
handhaving van kwaliteitsnormen bij elkaar een 
centraal thema in onze vereniging, getuige ook 
de instelling van een kwaliteitscommissie door 
de ALV eind 2018. Dat betekent derhalve ook dat 
het bestuur en het bureau zelf een belangrijk 
onderdeel zullen vormen van deze kwaliteitsslag.

Bijeenkomsten en handreikingen
Ook dit jaar zijn er een aantal goedbezochte 
sectorontmoetingen en themabijeenkomsten 
georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen: 
pedagogische kwaliteit in de kinderopvang, het 

thema- onderzoek goed bestuur in het VO en 
de nieuwe verhouding tussen intern en extern 
toezicht in het PO. De intervisiegroepen die 
vanuit de VTOI-NVTK zijn georganiseerd lopen 
goed en worden positief gewaardeerd. De 
aanmeldingen voor de bijeenkomsten ‘Kijkje in de 
keuken’, waarbij toezichthouders in een andere 
sector kennismaken met de structuur, cultuur en 
vraagstukken rond governance zijn minder goed 
bezocht. 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 20 april vond het VTOI-NVTK Congres “De Dag 
van het toezicht 2018” plaats. Als eerste werd 
gestart met de algemene ledenvergadering, waar 
80 leden aanwezig waren. Hier werd unaniem 
en met acclamatie ingestemd met o.a. het 
jaarrapport en het verenigingsconvenant. Het 
congres werd geopend met ons verhaal, waarvan 
de kernboodschap is “laten we het goede 
voorbeeld geven!” Na het welkomstwoord van 
de voorzitter gaf Jules Koster een hoorcollege 
over leiderschap en anders organiseren in de 
boardroom, gevolgd door een inspiratielezing 
van Lambert Koster. Laura van Dolron, stand-up 
filosoof, sloot de morgen af op een verfrissende 
en prikkelende manier. Na de lunch was er 
een divers aanbod van masterclasses of 
konden deelnemers aan de slag met service 
design thinking. De najaarsconferentie vond 10 
november plaats bij het Bovaghuis te Bunnik. 
De 33e ALV werd gehouden; op de agenda 
stonden de jaaragenda en begroting 2018. Met 
deskundigen zoals Arthur Hol, Pieter Huisman, 
Ellen Schellekens onder leiding van Willem van 
Leeuwen met elkaar in gesprek over de laatste 
ontwikkelingen van toezichthouden en dan in 
het bijzonder gekoppeld aan de uitwerking en 
implementatie van ons verenigingsconvenant.

Professionalisering
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Governance

Communicatie, ledenwerving en ledenbinding

Verenigingsconvenant
De leden van de VTOI-NVTK hebben gezamenlijk een 
verenigingsconvenant vastgesteld en unaniem
aangenomen. Hiermee laten we zien vorm en inhoud te 
geven aan de oproep om zélf een kwaliteitsstandaard 
te formuleren voor toezichthouders. Het convenant 
beschrijft de kernwaarden en kwaliteitskenmerken voor 
toezicht waaraan de leden elkaar herkennen en waarop 
zij aanspreekbaar zijn. Het is geen statisch document 
dat een gewenste eindsituatie beschrijft, maar een 
levend document dat de discussie met de leden op 
gang wil brengen. Het verenigingsconvenant is tot 
stand gekomen met belangrijke bijdragen van leden en 
andere belanghebbenden.

Commissie Samenspel bestuur en toezicht
Door de VO-raad is een commissie/werkgroep 
ingesteld die onderzoekt welke risico’s en kansen er 
liggen voor en met het samenspel tussen bestuur en 
toezicht in het VO. Dit heeft geleid tot een rapport 
met aanbevelingen: de werkgroep ziet geen heil in het 
aanvullen en uitbreiden van codes en protocollen. De 
sleutel ligt in het aanpassen en bijsturen van gedrag. 

Om dit succesvol te kunnen doen is het van belang 
om een aantal ‘rituelen’ of ‘ijkpunten’ te creëren. De 
aanbevelingen die in het rapport staan worden gedaan 
aan de VO-raad ( de opdrachtgever) maar als VTOI-
NVTK zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen in 
de uitwerking hiervan en hebben wij voorgesteld de 
uitwerking in gezamenlijkheid op ons te nemen.

Branchecodes Goed Bestuur
De VTOI-NVTK is een vanzelfsprekende partner 
geworden waar het monitoren en aanpassen van 
branchecodes betreft. Dat heeft geresulteerd in 
deelname van het bureau aan de monitorcommissie 
Goed bestuur VO; waarvan de commissie heeft 
geadviseerd de code aan te passen. Ook waren bestuur 
en bureau aanwezig bij een bijeenkomst over de code 
goed bestuur in het MBO. Ook de code goed bestuur 
kinderopvang is toe aan een update. Bestuurlijke 
opdrachtgevers van dit traject zijn de BdKO en de 
VTOI-NVTK. Beide verenigingen hebben een commissie 
samengesteld van leden onder leiding van een 
onafhankelijk voorzitter. Het eerste concept voor de 
zomer van 2019 opgeleverd worden.

Ontwikkeling marketingstrategie
Om de VTOI-NVTK na de fusie en de nieuw ingezette 
koers die daarmee samenhangt beter te positioneren, is 
er hard gewerkt aan een passende marketingstrategie, 
merkbelofte en bijpassende campagnes. Het manifest 
“Ons verhaal” geeft kernachtig weer wat de VTOI-NVTK 
is, wat ze doet en wil bereiken en wat onze droom voor 
de toekomst is.

Ontwikkeling kennisbank en website
In aansluiting op het afronden van de 
marketingstrategie is gestart met de ontwikkeling van 
de nieuwe website voor de leden met o.a. een besloten 
gedeelte waarbij de nieuwe regels omtrent veiligheid 
en privacy voor onze leden meer dan afdoende 
worden gewaarborgd. Met de kaders zoals deze waren 
afgesproken in het bestuur, heeft het ontwerpen 
en technische bouwen van de website verder vorm 
gekregen. De livegang van de nieuwe website is bijna 
vlekkeloos verlopen. Relatief veel leden hebben 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een profiel 
aan te maken en zijn hier erg enthousiast over. Ook de 
bezoekersaantallen stemmen tot tevredenheid.

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:

 • werving en selectie van de RvT
 • modelreglementen van de auditcommissie, 

remuneratiecommissie en onderwijscommissie
 • handreikingen op het gebied van 

stakeholdermanagement, diversiteit en 
duurzaamheid.

Magazine Toezien
In aansluiting op de website en Inzien heeft ook ons 
magazine Toezien een make-over gekregen. Over de 
nieuwe
vormgeving en invulling van Toezien wordt met veel lof 
gesproken (er zijn veel enthousiaste reacties binnen
gekomen) en ook de redactiecommissie is erg te 
spreken over de vernieuwde invulling van het magazine 
(het
meer thematisch werken). Inmiddels is de 
redactiecommissie aangevuld met nieuwe leden.

Digitale nieuwsbrief – Inzien
De NieuwsfliTZ heeft een nieuwe look and feel gekregen 
die past bij de website en Toezien. De naam is gewijzigd
in “Inzien”. Inzien wordt zoveel mogelijk opgebouwd 
volgens een vast patroon waarbij er vast aandacht 
wordt
gegeven aan de drie kerntaken van de vereniging.

Professionalisering
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Werkgeverschap

Werkgeverschap

Onderzoek monitor 2015 – de bestuurlijke inricht-
ing in het PO
Op 22 februari 2018 is het onderzoek van de BvPO 
(bestuurdersvereniging PO) en de VTOI-NVTK 
tijdens een expertsessie besproken. Hierbij 
waren beide besturen en bureaus aanwezig, 
evenals vertegenwoordigers van de PO-Raad, 
inspectie en het Ministerie van OCW. Men heeft 
het rapport met veel interesse gelezen en 
besproken.

WNT – evaluatie
Op dinsdag 5 juni 2018 was de bijeenkomst 
voor belanghebbenden Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap bij het ministerie van Binnenlandse 
zaken en Koninkrijksrelaties. Tijdens de 
bijeenkomst zijn diverse punten betreffende het 
evaluatieonderzoek (tweede wetsevaluatie WNT 
2020) en het plan van aanpak besproken. Vanuit 
de aanwezigen werden ervaringen gedeeld over 
de toepassing en de knelpunten.

Cao bestuurders PO en VO
In de zomer is er met de BvPo 
(bestuurdersvereniging PO) een cao-akkoord 

gesloten. De onderhandelingen met de OBV 
(Onderwijsbestuurdersvereniging VO) zijn in 
juli gestaakt door de OBV. Na een periode van 
reflectie zijn de onderhandelingen in november 
hervat. Ook met de OBV is er alsnog een cao-
akkoord afgesloten.

Cao ná 2020
Een belangrijk agendapunt bij beide 
besprekingen was de eerder naar elkaar 
uitgesproken intentie om per 1 januari 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. Verder is er een 
start gemaakt met een analyse van de CAO-
processen
en activiteiten in samenwerking met externe 
partners waarbij wordt gekeken naar de rol van 
de vereniging als geheel en het bureau en het 
bestuur in het bijzonder.
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Belangenbehartiging

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 van het intern toezicht is nog lang niet zo onomstreden als wij onszelf 
wel eens voorhouden. Tegelijk wordt de VTOI- NVTK steeds meer gezien als de gesprekspartner 
namens toezichthouders in Den Haag. Het afgelopen jaar werd natuurlijk - zeker publicitair - 
gedomineerd door “ De lessen van Maastricht” en een van de gevolgen daarvan is dat de minister de 
Kamer de toezegging heeft gedaan om met zijn bevindingen ook nadrukkelijk in gesprek te gaan met 
de VTOI- NVTK. Dat gesprek zal ook gaan over de geïntensiveerde samenwerking van het interne 
toezicht met de onderwijsinspectie en de medezeggenschap.
Ook in de horizontale afstemming met de sectororganisaties 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. De positie van de sector Kinderopvang dreigt verder te 
verzwakken nu de versnippering van de diverse belangenorganisaties eerder toeneemt dan afneemt.

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. Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat betere 
afstemming van de professionaliseringsagenda’s van de diverse actoren al een stap in de goede 
richting zou zijn. Het is op zijn minst opvallend te noemen dat alle betrokken organisaties zelf een 
professionaliseringsaanbod in de markt zetten. Met zowel de PO raad als de VO raad lopen er nu 
afspraken om te kijken of en wanneer er meer samenwerking plaats kan vinden.
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Balans per 31 december 2018
(na voorstel resultaatverdeling)

31-12-2018 31-12-2017

€ € € €

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

Ontwikkeling nieuwe website 28.471 -

Vlottende Activa

Vorderingen

Debiteuren 5.839 715

Overige vordingen en overlopende activa 36.893 51.910

42.732 52.625

Liquide middelen 329.633 251.320

400.836 303.945

PASSIVA

Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 56.473 81.374

Overige reserves 224.785 188.143

281.258 269.517

Kortlopende schulden

Crediteuren 73.486 10.368

Loonheffing 3.342 -

Pensioenen 2.153 -

Overlopende passiva 40.597 24.060

191.578 34.428

400.836 303.945

Jaarrekening
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Staat van baten en lasten over 2018

Realisatie
2018

Begroting
2018

Realisatie
2017

€ € €

Baten

Contributies 767.307 769.759 717.182

Overige baten 17.266 23.000 77.995

784.573 792.759 795.177

Lasten

Bestuur en commissies 90.980 73.250 89.163

Bureau en kantoorkosten 482.269 570.150 530.362

Inhuur deskundigen 84.310 27.500 23.560

Professionalisering toezichthouder 39.308 57.500 97.540

Communicatie, ledenwerving en ledenbinding 58.003 49.500 30.922

Projecten 14.481 16.500 21.237

Afschrijvingen immateriële activa 3.558 - -

Som der bedrijfslasten 772.909 794.400 792.784

Exploitatiesaldo 11.664 -1.641 2.393

Financiële baten en lasten 77 2.000 1.016

Overschot verslagjaar 11.741 359 3.409

RESULTAATBESTEMMING

Bestemmingsreserve modernisering vereniging
en professionalisering toezichthouder -24.901 2.847

Overige reserves 36.642 562

11.741 3.409
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Bestuur

Bureau

Directeur
Geert van der Tang

Corrie Noom, voorzitter
Antonet Hoorneman, lid
Joke Hubert, lid
Jaap van der Haar, lid
Betinna de Jong

Voor ledenadministratie, 
bestellingen, ondersteuning 
en aanmeldingen van 
bijeenkomsten:
Yasmin van Haaster

Contact
Postbus 275
2700 AG Zoetermeer

079 363 81 04
bureau@vtoi-nvtk.nl
www.vtoi-nvtk.nl


