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Het is vaak onduidelijk aan wie 
externe verantwoording moet 
worden afgelegd of er wordt niet 
op gereageerd. Daarom is het 
verstandig als de verwachtingen 
van externe stakeholders 
duidelijk zijn; dit motiveert om 
goed te verantwoorden. 

RvT’s willen van 
elkaar leren, elkaars 
toezichtsvisies inzien 
en met elkaar in 
gesprek gaan. De 
VTOI-NVTK kan dit 
zowel digitaal 
(documenten en 
online ontmoetingen) 
als fysiek (congres en 
sessies) faciliteren.

Een toezichtskader 
ter inspiratie met 
handvatten om 
kwaliteit te 
definiëren en toe te 
passen, maar geen 
geformaliseerd 
kader dat schijnze-
kerheid biedt. 

Belangrijk dat de 
VTOI-NVTK de 
belangen van de 
toezichthouders in 
Den Haag behartigt. 

Hoe definieer je kwaliteit? De 
precieze definitie is voor de 
RvT vaak onduidelijk, 
waardoor verwachtingen 
verschillend zijn en het lastig 
is om je te verantwoorden. 

Het is van belang dat de RvT 
werkt volgens vaste processen 
en regelementen, zodat je dit 
ook kunt verantwoorden in 
bijvoorbeeld je jaarverslag. 

Het is belangrijk om naast de 
kwaliteit van het bestuur en 
de organisatie, ook kritisch 
naar de kwaliteit van de 
eigen raad te kijken, door 
bijvoorbeeld zelfevaluatie. 

Op dit moment levert de 
zelfevaluatie niet voldoende op. 
Toezichthouders geven aan dat het 
lastig is om kritisch en objectief 
naar jezelf en de raad te kijken. 

Als de RvT zich houdt aan de vier rollen, 
ontstaat een goed samenspel tussen RvT en 
bestuur. De RvT loopt niet voor de voeten van 
het bestuur, maar kan wel goed ondersteunen.

Basiskennis van het vak 
toezichthouden en de 
sectoren wordt als een 
belangrijke voorwaarde 
gezien voor kwaliteit.

Het is belangrijk om als RvT te 
weten welke informatie beschikbaar 
is, wat je hiervan nodig hebt en 
waar je die kunt vinden, zodat je 
niet teveel of te weinig ontvangt. 

Vanuit de RvT is er vaak weinig 
communicatie met interne en externe 
stakeholders, omdat duidelijke 
afspraken ontbreken en dit contact 
gevoelig ligt voor het bestuur.  

Duidelijke afspraken tussen de 
bestuurder en de RvT én de 
RvT onderling over de 
verwachtingen op het gebied 
van informatie dragen bij aan 
een goedgeïnformeerde raad.

Toezichthouders geven aan dat de 
context en een benchmark bij cijfers en 
feiten vaak ontbreekt. Daarnaast 
ontvangen ze vooral financiële 
gegevens en weinig ‘zachte informatie’.

Om een goede 
kwaliteit van toezicht 
te realiseren, is 
externe evaluatie 
nodig. Een externe 
blik zorgt voor een 
kritische evaluatie 
die bijdraagt aan de 
verdere verbetering 
van kwaliteit. 

Toezichthouders 
geven aan baat te 
hebben bij een 
handreiking vanuit 
de vereniging 
aangaande 
kwaliteit: wat is de 
definitie? Hoe kun je 
het meten? Waar 
moet je op letten? 

Kwaliteit begint met 
een goede werving- 
en selectieprocedu-
re, gebaseerd op 
een duidelijk profiel: 
wenselijke expertise, 
diversiteit, 
intrinsieke motivatie, 
houding en gedrag. 

Toezichthouders ontvangen graag 
informatie over ontwikkelingen en 
benchmarks binnen hun sector 
vanuit de VTOI-NVTK via de 
nieuwsbrief of website.  

De VTOI-NVTK kan toezichthouders 
helpen om een veilige cultuur te 
creëren door handvatten aan te 
reiken over het stimuleren van 
vertrouwen tussen RvT en bestuurder.   

Bij het opstellen van een 
toezichtsvisie is het belangrijk 
om hierbij na te denken over 
welke informatie nodig is, 
zodat doelen concreet 
gekoppeld worden aan de 
informatievoorziening. 

De RvT ervaart een gebrek aan 
zachte informatie over de stand 
van zaken in de organisatie: wat 
speelt er? Welke thema’s zijn 
belangrijk? Wat vindt de 
organisatie van de bestuurder?

Een heldere invulling van de 
werkgeversrol, verdeling van actuele 
thema’s en een structuur in de 
agenda aangaande dit onderwerp is 
belangrijk en geeft duidelijkheid. 

Een goede vertrouwensrelatie tussen 
RvT en bestuur is essentieel voor het 
invullen van goed werkgeverschap. 
Hierdoor ontstaat veiligheid en dat 
draagt bij aan een open gesprek.   

Toezichthouders vinden het lastig om te 
schakelen tussen de verschillende 
rollen, omdat deze tegenstrijdig kunnen 
zijn. Je wilt fungeren als klankbord, 
maar je moet ook een oordeel geven. 

Het is verstandig om als RvT actuele 
thema’s als het lerarentekort en 
krimp open met het bestuur te 
bespreken. Kijk naar de toekomst 
en bespreek mogelijke scenario’s. 

De vereniging kan toezichthouders 
ondersteunen met handvatten voor 
het voeren van het goede gesprek 
met het bestuur en het opbouwen 
van een vertrouwensrelatie. 

De VTOI-NVTK kan 
kennisuitwisseling tussen 
RvT’s faciliteren over het 
onderwerp werkgeverschap. 
Ook kan ze best practices 
en handreikingen online 
beschikbaar stellen.

Informeel contact
Toezichthouders hebben idealiter 
regelmatig informeel contact met 
interne en externe stakeholders, bij 
een werkbezoek, de koffieautomaat, 
of een benen op tafel-gesprek.

Zachte kant
Toezichthouders hebben 
naast cijfers en feiten ook 
behoefte aan aandacht voor 
en meetbaarheid van de 
zachte kant van kwaliteit, 
zoals intrinsieke motivatie 
en betrokkenheid. 

Hoe kunnen we de maatschappij garantie bieden voor onze kwaliteit? Hoe werken we aan onze interne kwaliteit? 

Hoe halen we kwalitatieve informatie binnen? Hoe vullen we de rol van werkgever kwalitatief goed in?   

Tijdens de online Kwaliteitstafels gingen de leden van de Vereniging voor Toezichthouders 
in het Onderwijs en de Kinderopvang met elkaar in gesprek. Onder leiding van 

facilitators werd gesproken over vier verschillende thema's omtrent toezichthouden in het 
kader van de verenigingscampagne: 'Kwaliteit van toezicht. Toezien op kwaliteit.' 

Toezichtvisie
De RvT heeft een toezichtsvisie 
opgesteld, waarin haar 
kwaliteitsdefinitie, doelen en 
toekomstplannen staan. Vanuit 
hier kan ze kritisch reflecteren 
op haar eigen functioneren en 
openheid van zaken geven. 

Continuiteit
Het is van belang dat de 
continuïteit van het bestuur 
wordt geborgd. De RvT 
dient na te denken over de 
zittingstermijn, eventuele 
opvolging en ambities van 
de huidige bestuurder.  

Trends
Voor een goed begrip van 
informatie en trends vinden 
toezichthouders het wenselijk 
als de informatie in een 
bredere maatschappelijke 
context wordt geplaatst. 

Diverse raad
RvT’s streven naar een raad 
waarin iedereen verschillende 
kennis, achtergronden en een 
relevant netwerk inbrengt. 

Verwachtingen
Bespreek met de bestuurder 
zijn of haar verwachtingen van 
de RvT als werkgever. Welke 
onderwerpen zijn belangrijk: 
toekomstperspectief, complexe 
thema’s, ontwikkeling etc.

Veiligheid
Veiligheid en vertrouwen tussen de RvT 
en bestuur zijn noodzakelijk. Hierdoor 
wordt er niets achtergehouden, voelt 
de RvT zich vrij om zelf informatie te 
verzamelen, durft men een gesprek te 
voeren over gevoelige thema’s en de 
ontwikkeling van het bestuur.

Rolvastheid
Als de RvT zich houdt aan 
de vier rollen, ontstaat 
een goed samenspel 
tussen RvT en bestuur. 

Kwaliteitstafels VTOI-NVTK


