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1. VASTSTELLING EN REIKWIJDTE 
 
1.1 Onderhavig toezichtkader is het kader van de raad van toezicht van de Stichting 

Regionaal Opleidingen Centrum Aventus te Apeldoorn. Het toezichtkader is gebaseerd 
op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet versterking bestuurskracht 
onderwijsinstellingen, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de statuten van de 
stichting, het reglement van de raad van toezicht Aventus, de integriteitscode Aventus 
en de binnen de sector vigerende branchecode Goed bestuur in het mbo. 

 Relevant voor dit toezichtkader is verder nog onder meer de Wet normering 
bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT).  

1.2 Dit toezichtkader kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd. 
 
2. TOEZICHTVISIE 
 
Conform de branchecode is binnen Aventus toezicht strikt gescheiden van bestuur. Er is 
gekozen voor een organieke scheiding met een raad van toezicht en een college van bestuur. 
In de statuten van Aventus is bepaald dat het interne toezicht berust bij de raad van toezicht. 
De raad van toezicht oefent het toezicht uit conform de eisen van de wetgever en verankerd in 
wet- en regelgeving en de branchecode voor de mbo-sector. Het college van bestuur is 
statutair bestuur, bestuurt en legt daarbij intern verantwoording af aan de raad van toezicht en 
extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.  

De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur, treedt op als werkgever en 
staat het college met raad terzijde. De raad van toezicht is daarbij niet alleen volgend, maar 
handelt proactief, met respect voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het college van 
bestuur. Concreet betekent dit: niet alleen achteraf controleren naar vooraf afspraken maken 
met het college van bestuur. Een behoorlijke vervulling van de taak van de raad van toezicht 
brengt met zich dat, indien het beleid en de gang van zaken daartoe aanleiding geven, de raad 
van toezicht zijn toezicht zal intensiveren en nog actiever zal optreden. 

De raad van toezicht handelt vanuit een onafhankelijke positie en een eigen 
verantwoordelijkheid en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de 
rechtspersoon en de met hem verbonden organisatie. Het strategisch (meerjaren)beleid van de 
organisatie is daarbij het ijkpunt.  

De raad van toezicht wordt vroegtijdig bij de strategieontwikkeling van de organisatie betrokken 
en formuleert jaarlijks relevante prestatieafspraken als toetsingskader voor het college van 
bestuur. De beoordeling van het college van bestuur op o.a. realisatie van de 
prestatieafspraken vindt jaarlijks plaats aan de hand van vooraf vastgestelde toetsingscriteria. 

Leden van de raad van toezicht van Aventus nemen de kernwaarden integriteit, 
betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en 
transparantie in acht en vullen vanuit deze kernwaarden hun verantwoordelijkheden in. Zij 
staan voor een bestuurscultuur van soberheid en bescheidenheid. Een lid van de raad van 
toezicht is tegenover de organisatie en zijn collegeleden binnen de raad verplicht tot een 
behoorlijke vervulling van zijn taak. Van ieder lid van de raad van toezicht en van de raad in 
zijn totaliteit wordt verwacht dat deze op zijn taak is berekend en nauwgezet vervult. 
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3. BESTURINGSFILOSOFIE 
 
In onze organisatie willen wij eenduidige en transparante besturing. We zijn een school met 
meer dan tienduizend studenten verdeeld over vier sectoren en drie vestigingsplaatsen. Deze 
opvatting én deze omvang vereisen dat we goed kijken naar de besturing van de gehele 
organisatie en de onderdelen hierbinnen. Hiermee wordt niet de organisatie van het onderwijs 
zelf bedoeld.  

Een bestuursmodel is de ruggengraat van een organisatie. Het bestaat naast de 
structuurcomponenten ook uit componenten als spelregels, instrumentaria, gedrag e.d. Deze  
componenten worden ook wel de besturingsfilosofie genoemd. 

Het bestuursmodel, structuurcomponenten en besturingsfilosofie, maken mogelijk dat de 
organisatie ook werkelijk functioneert zoals wordt beoogd.  

Onder de structuurcomponenten verstaan wij de beschrijving van de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad van toezicht, het college van bestuur, de 
directeuren en managers, en de medezeggenschapsorganen (ondernemings- en 
studentenraad). Deze structuurcomponenten zijn beschreven en vastgelegd. In (juridische) 
documenten (statuten, de reglementen van de raad van toezicht, het reglement van het college 
van bestuur en de reglementen van de ondernemingsraad en studentenraad) zijn de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden omschreven. 

Onder een besturingsfilosofie verstaan wij een gedeelde visie op de manier waarop het totaal, 
de stichting met zijn scholen zal worden geleid en bestuurd. Een dergelijke visie kan niet tot 
stand komen, als niet eerst duidelijk is welke strategische doelen de stichting nastreeft op 
diverse thema's zoals onderwijs, bedrijfsvoering en HRM-beleid.  

De besturingsfilosofie beschrijft hoe RvT - CvB – directeuren en managers samenwerken bij de 
uitoefening van ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarbij komt ook aan 
de orde welke systemen hen daarbij ten dienste staan en wat de cultuur en het daarbij 
behorende gedrag is. De besturingsfilosofie zoals hier geschetst heeft dus niet direct 
betrekking op de (interne) organisatie van de afzonderlijke sectoren en diensten.  

De besturingsfilosofie van Aventus is op hoofdlijnen uitgewerkt. Deze is bewust globaal 
gehouden om aandacht te houden voor onderliggende principes en uitgangspunten.  

Aan de besturingsfilosofie is zowel per sturingslaag als tussen de sturingslagen inhoud 
gegeven. Daarbij hebben we onze opvattingen over de formele afspraken en werkwijze 
uitgewerkt. Verder borgen we over de lagen heen het principe van Good Governance. Dit doen 
we op basis van de branchecode voor instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs Goed 
bestuur in het mbo. 
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3.3.1. De raad van toezicht 
De raad van toezicht is de interne toezichthouder van de stichting. Het interne toezicht bezien 
we in het perspectief van het afleggen van horizontale en verticale verantwoording zoals in de 
branchecode Goed bestuur in het mbo wordt beschreven. Het college van bestuur is 
verantwoordelijk voor de externe verantwoording. Het college van bestuur legt aan de interne 
toezichthouder niet alleen die zaken voor die behoren bij het afleggen van interne 
verantwoording maar ook de zaken die behoren bij de externe verantwoording (inspectie, 
jaarrekening, horizontale verantwoording van de stichting). Het college van bestuur zal om het 
voornoemde te realiseren de raad van toezicht adequaat informeren en verantwoording 
afleggen over de vastgestelde koers door het leveren van prestaties (zoals vastgelegd in het 
informatieprotocol). 
 
3.3.2. Het college van bestuur 
Het college van bestuur is binnen Aventus het hoogste besturingsorgaan. Hier ligt de 
eindverantwoordelijkheid voor alle prestaties van de instelling. Belangrijk gegeven voor de 
positionering van het college van bestuur is dat er sprake is van een gemeenschappelijke 
strategische opgave: het niveau van doelen die de stichting als totaal heeft geformuleerd. Het 
college van bestuur stuurt daarbij op zowel de inhoudelijke ambities, concrete resultaten als de 
middelen. De ondergrens van de centrale sturing wordt bepaald door het tactische niveau: dit 
niveau is in principe het domein van de sectoren en diensten. De sturing komt tot uitdrukking in 
kaders en opdrachten die de sectoren en diensten meekrijgen. Het college van bestuur legt op 
instellingsniveau verantwoording af aan de raad van toezicht (interne toezichthouding) en aan 
de externe omgeving zowel verticaal (minister, inspectie) als horizontaal (omgeving van 
Aventus). Het college van bestuur wordt in zijn functioneren ondersteund door de centrale 
diensten. 
 
3.3.3. De centrale sturingsrelatie 
Het college van bestuur schept kaders en biedt ruimte binnen gegeven grenzen op diverse 
beleidsterreinen waarbinnen de individuele sectordirecteuren en managers centrale diensten 
opereren. Het bestuurt op hoofdlijnen. Naarmate een aangelegenheid meer externe 
consequenties heeft of organisatieonderdeel overstijgend is, komt het sneller in de 
invloedssfeer van het college van bestuur. Het college van bestuur beslist over het totale 
onderwijsaanbod van de stichting (samenstelling, lokalisering, spreiding) en de mate waarin 
de stichting voorziet in gebleken of opkomende onderwijsbehoeften in de maatschappelijke 
omgeving. 

De directeur/manager van een eenheid is integraal verantwoordelijk voor de leiding van zijn 
eenheid en is aanspreekbaar door het college van bestuur voor de manier waarop hij die 
verantwoordelijkheid uitoefent. De sturing op de directeur/manager vanuit het college van 
bestuur vindt plaats door middel van beleidsinhoudelijke kaders. Aanvullend op collectief 
gemaakte afspraken worden ook individuele afspraken gemaakt waardoor er rekening 
gehouden kan worden met bijzondere omstandigheden van de verschillende eenheden (zoals 
de mate van groei, ontwikkelingsfase, personele problematiek etc.) 

Elke directeur/manager krijgt op basis van prestatieafspraken een jaartaakstellingIopdracht 
mee op het niveau van de eenheid. De directeur/manager legt tussentijdse en 
eindverantwoording af over de realisatie van de afspraken. Naast verantwoording afleggen aan 
het college van bestuur legt de directeur/manager ook verantwoording af aan zijn  
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(strategische) omgeving (horizontale verantwoording). Naast deze formele relatie is er een 
dialoog tussen de directeur/manager en het college van bestuur in bijvoorbeeld het 
werkoverleg. 
 
3.3.4. Het Aventus managementteam (AMT)  
Het college van bestuur, de sectordirecteuren en de managers/directeuren centrale diensten 
overleggen regelmatig met elkaar in het overlegplatform 'AMT'. Dit beraad heeft als 
belangrijkste taak het college van bestuur te adviseren over instellingsbrede 
aangelegenheden. Nadat het college van bestuur besluiten over instellingsbrede 
aangelegenheden heeft genomen, gelden deze voor alle eenheden.  

De beleidsvoorbereiding voor de stichting als geheel vindt voor het strategische deel plaats 
door middel van processen. Naast deze meer formele processen kunnen ook andere 
overlegvormen zoals themagroepen, stuurgroepen, werkgroepen, taskforces of 
beleidsgroepen ingezet worden. Met betrekking tot de processen is binnen het AMT één AMT 
lid aangewezen als 'eigenaar' voor elke bedrijfsproces. Deze processen zijn op basis van de 
procesplaat en de strategische doelstellingen vastgesteld. 
 
3.3.5. Medezeggenschap  
Een optimaal functionerende medezeggenschap is van belang voor Aventus in zijn geheel, 
zowel voor de medewerkers en de studenten als voor het college van bestuur en de raad van 
toezicht. De medezeggenschap van medewerkers en studenten binnen de mbo-branche is 
verankerd in de Wet op de ondernemingsraden, het Professioneel statuut en de Wet educatie 
en beroepsonderwijs. Tezamen biedt dat een uitstekend kader voor de inrichting van een 
volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap van onze medewerkers en 
studenten. Aventus kent een ondernemingsraad en een studentenraad. 

De ondernemingsraad voert niet alleen namens de medewerkers van Aventus overleg met het 
college van bestuur over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. De 
ondernemingsraad is ook een strategische partner bij het aanpakken en oplossen van 
(complexe) organisatievraagstukken en vervult een belangrijke rol in de besluitvorming binnen 
de organisatie. 
 
Ook de studentenraad is een wettelijke gesprekspartner van het college van bestuur. De 
studentenraad behartigt de belangen van de studenten van Aventus. Via de studentenraad 
kunnen studenten invloed uitoefenen op met name zaken als onderwijskwaliteit, 
opleidingenaanbod en voorzieningen voor studenten.  
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4. TOEZICHTKADER 
 
4.1. Kernaspecten van het toezicht 

a. Onderscheiden rollen voor bestuur en toezicht. 
b. Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen 

Aventus. 
c. Bewaken dat steeds in het belang van de organisatie wordt gehandeld en er afdoende 

interne controle bestaat. 
d. Rekening houden met het maatschappelijk belang en publiek belang: besteding 

publieke middelen hoge kwaliteit onderwijs, voldoende onderwijsopbrengsten, de 
positie van studenten, medewerkers, overheden en bedrijfsleven. 

e. Vervullen van een klankbordfunctie voor het college van bestuur. 
f. Externe verantwoording aan belanghebbenden. 

 
4.2. Kerntaken van de raad van toezicht  
De toezichthoudende taak richt zich met name op: 

a. bewaking van de scheiding tussen bestuur en toezicht; 
b. bevorderen van een transparante handelwijze van het college van bestuur en de 

onderwijsorganisatie waaronder de juiste en zorgvuldige verantwoording over beleid 
en de besteding van (publieke) middelen en opbrengsten; 

c. toezien op de uitvoering van het strategisch meerjarenplan en de realisatie van de 
financiële meerjarenraming; 

d. toezien op de kwaliteit van het onderwijs; 
e. toezien op een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem; 
f. toezien op een goed functionerend intern risicomanagementsysteem; 
g. toezien op de continuïteit en kwaliteit van het college van bestuur en eigen intern 

toezicht; 
h. het bewaken van de maatschappelijke dialoog en de maatschappelijke 

verantwoording door het college van bestuur; 
i. het bewaken van integriteit en onafhankelijkheid; 
j. de naleving van wet- en regelgeving; 
k. het invullen van de werkgeversrol. 

 
4.3. Wettelijke minimumtaken 

a. Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch 
meerjarenbeleidsplan.  

b. Toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen, de branchecode Goed bestuur in 
het mbo. 

c. Toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van 
de middelen van de school verkregen op grond van de wet. 

d. Het benoemen van de accountant die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht. 
e. Het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van de leden 

van het college van bestuur.  
f. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitoefening van de taken en de 

uitoefening van bevoegdheden in het jaarverslag. 
g. Onafhankelijk en deugdelijk toezicht houden. 
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4.4. Indicatoren voor het toezicht 
 
4.4.1 Identiteit 

De raad van toezicht ziet erop toe dat voldoende inhoud wordt gegeven aan het profiel 
(de corporate identity) zoals beschreven in de visie en missie van Aventus. 

 
4.4.2 Governance 

a. De raad van toezicht handelt conform de governanceprincipes en governance-eisen 
zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de vigerende 
branchecode Goed bestuur in het mbo.  

b. De raad van toezicht ziet erop toe dat ook het college van bestuur in overeenstemming 
met de wet en branchecode handelt. 

c. De raad van toezicht en het college van bestuur hebben de formele governance-eisen 
uitgewerkt in statuten, het reglement raad van toezicht en het bestuursreglement. 
Deze documenten worden openbaar gemaakt via de website van Aventus. 

d. In de statuten is omschreven welke bestuursbesluiten de goedkeuring van de raad van 
toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de raad 
van toezicht behoren (zoals benoeming van de accountant). 

 
4.4.3 Strategie 

a. De raad van toezicht ziet erop toe dat er een helder en gefundeerd strategisch 
(meerjaren)beleidsplan is en dat de strategie, indien nodig, aangepast wordt aan 
actuele ontwikkelingen. 

b. De raad van toezicht ziet erop toe dat het beleid van de organisatie en de voorstellen 
van het college van bestuur voldoende gericht zijn op het realiseren van de 
ontwikkelde strategie. 

 
4.4.4 Control  

a. Waarborgen van adequate informatieverstrekking aan de raad van toezicht en 
eventueel zelf een actieve rol vervullen, gebruikmakend van de bevoegdheden van de 
raad. 

b. Goedkeuren van bepaalde bestuursbesluiten.  
c. Duidelijk hebben voor welke bestuursbesluiten dat aan de orde is.  
d. Waar nodig of (wettelijk) vereist instellen van commissies die de raad, binnen het 

werkgebied van de commissie, bij besluitvorming ondersteunen.  
 
4.4.5 Uitvoering 

a. De raad van toezicht ziet erop toe dat (beleids)voorstellen getoetst worden op 
uitvoerbaarheid. De raad van toezicht ziet erop toe dat (beleids)voorstellen voldoende 
steun en draagvlak hebben van de medewerkers die ze moeten uitvoeren. 

b. De raad van toezicht ziet erop toe dat in de voorstellen is voorzien in een evaluatie van 
beleid en dat een dergelijke evaluatie ook wordt uitgevoerd. 

c. De raad van toezicht toetst bovenstaande o.a. aan de hand van de uitkomsten van de 
periodieke tevredenheidmetingen, de belasting (werkdruk en ziekteverzuim), de sfeer 
in de organisatie en de na- en bijscholingsmogelijkheden van medewerkers. 
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4.4.6   Onderwijskwaliteit 

a. De raad van toezicht bewaakt de zorgvuldige en effectieve bedrijfsvoering waar het 
gaat om de opbrengsten van het onderwijs en de zorgvuldige procedure rond invoering 
van onderwijsvernieuwingen. De toezichthouder ziet toe op de daarbij te hanteren visie 
en strategie. 

b. De raad van toezicht ziet erop toe dat hij periodiek wordt geïnformeerd over actuele 
beleidsontwikkelingen (onderwijsinhoud, personeel en facilitair) in het onderwijs en de 
(mogelijke) gevolgen daarvan voor de organisatie, waarbij gestreefd wordt naar de 
best denkbare kwaliteit. 

c. De raad van toezicht ziet erop toe dat hij tijdig informatie over de onderwijskwaliteit 
(inclusief inspectie oordelen) ontvangt en de acties die het college van bestuur daarop 
heeft ondernomen. 

 
4.4.7  Financiën en risicomanagement 

a. De raad van toezicht benoemt de accountant na overleg met de bestuurder en 
ontvangt het jaarlijkse verslag van de accountant. 

b. De toezichthouder ziet in het bijzonder toe op: 
• het functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen; 
• de financiële informatieverschaffing door de bestuurder; 
• de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de 

accountant; 
• het beleid met betrekking tot de verkregen publieke bekostiging en de belastingen 

die voor rekening van de organisatie komen; 
• de relatie met de externe accountant; 
• dat zich geen onregelmatigheden voordoen; 
• beleid rond informatietechnologie en informatiemanagement; 
• beleid op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en datalekken. 

c. De raad van toezicht ziet erop toe dat de financiële middelen van de organisatie zo 
worden ingezet dat deze bijdragen aan de realisering van de (strategische) 
doelstellingen.  

d. De raad van toezicht ziet erop toe dat de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen 
gedekt zijn binnen de goedgekeurde (meerjaren)begroting. 

e. De raad van toezicht ziet erop toe dat het beleggingsbeleid van de organisatie, 
vastgelegd in het Treasurystatuut van Aventus, zodanig is, dat geen beleggingen 
worden gedaan die (potentieel) strijdig zijn met het doel van de organisatie en het 
beleid is gericht op voldoende spreiding van risico’s. 

 
4.4.8  Werkgeverschap 

a. De raad van toezicht stelt een profielschets en een regeling werving en selectie voor 
leden van het college van bestuur op. Een onderdeel daarvan is in ieder geval een 
profielschets. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad in staat advies uit te 
brengen over de profielschets. De profielschets is openbaar. 

b. Bij de besluitvorming rond benoeming en ontslag van bestuurders worden de wettelijke 
verplichtingen ten aanzien van het advies van de ondernemingsraad en de 
studentenraad betrokken. 

c. Jaarlijks bespreekt de toezichthouder het functioneren van het college van bestuur en 
de individuele collegeleden, evenals de onderlinge samenwerking. De evaluatie is  
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mede gericht op het bewaken van de continuïteit van het bestuur. Afzonderlijk daarvan 
worden ook jaarlijks de resultaatsafspraken voor het komende jaar afgesproken met 
het college. 

d. De raad van toezicht ziet erop toe dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd (in de 
jaarrekening) over de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van het college van 
bestuur. 

e. De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de 
individuele leden van het college van bestuur vast. De hoogte van de bezoldiging en 
de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de taken en 
bevoegdheden van de collegeleden en de voor de sector geldende wettelijke normen. 
Over de omvang van de arbeidsvoorwaarden wordt jaarlijks in de jaarrekening 
verantwoording afgelegd. 

 
4.4.9  Klankborden  

a. De leden van de raad van toezicht staan de bestuurder inhoudelijk bij in de 
strategische beleidsvoering en het opstellen casu quo bewaken van de visie en 
strategie. De toezichthouder voorziet daarbij in een klankbordrol. 

b. Indien (een lid van) het college van bestuur daarom verzoekt en de raad van toezicht 
daartoe in staat is, staat de raad van toezicht de bestuurder in bijzondere gevallen 
meer intensief bij op basis van zijn bijzondere expertise. 

 
4.4.10 Samenstelling en functioneren van de raad van toezicht 

a. De raad van toezicht ziet erop toe dat adequate profielen voor toezichthouders 
beschikbaar zijn en dat deze tijdig worden bijgesteld, passend bij veranderende 
omstandigheden. De raad van toezicht legt een voorgenomen besluit over de profielen 
voor de leden van de raad van toezicht voor advies voor aan de studentenraad en de 
ondernemingsraad.  

b. De raad van toezicht draagt zorg voor een zodanige samenstelling van de raad dat 
daarbinnen in uiteenlopende maatschappelijke achtergronden en expertises is 
voorzien. Zowel onderwijsinhoudelijke expertise als meer algemene en op de 
bedrijfsvoering gerichte kennis als ervaring zijn hier onderdeel van. 

c. Een lid van de raad van toezicht is tegenover de rechtspersoon gehouden tot een 
behoorlijke vervulling van zijn taak. Van de raad van toezicht wordt verwacht dat hij op 
zijn taak berekend is en deze nauwgezet vervult. 

d. Periodiek vindt een inventarisatie plaats van de professionaliseringsbehoefte van de 
raad van toezicht en de afzonderlijke leden.  

e. De raad van toezicht voorziet in een procedure voor zelfevaluatie en evaluatie van het 
college van bestuur. 

 
4.4.11 Integriteit en onafhankelijkheid 

a. Een lid van de raad van toezicht opereert zodanig dat ten opzichte van de andere 
toezichthouders, het college van bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 
kritisch kan worden geopereerd. 

b. Een lid van de raad van toezicht vervult in beginsel geen bestuursfunctie bij een 
andere onderwijsorganisatie in dezelfde sector (primair onderwijs, voortgezet 
onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie, hoger beroepsonderwijs en  
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wetenschappelijk onderwijs). Tevens wordt vastgesteld of wordt voldaan aan artikel 
2:297b (limiteringsregeling BW.1). 

c. Een lid van de raad van toezicht dat een (potentieel) persoonlijk belang of tegenstrijdig 
belang heeft bij een onderwerp c.q. een transactie die voorwerp van discussie en 
besluitvorming vormt van de raad van toezicht meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter 
van de raad van toezicht en geeft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de 
raad van toezicht een (potentieel) belang of tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit aan 
de vice-voorzitter van de raad van toezicht. De raad van toezicht beslist of er sprake is 
van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. 

d. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de discussie en de 
besluitvorming over een onderwerp c.q. transactie waarbij dit lid belang heeft. 

e. Hoofd- en nevenfuncties van elk lid, voor zover deze relevant zijn voor de vervulling 
van de taak als lid van de raad van toezicht, worden in het jaarverslag vermeld. 

f. Een lid van de raad van toezicht verricht geen taken die aan de bestuurder 
toebehoren. 

g. Leden van de raad van toezicht maken geen afspraken over een persoonlijke lening of 
financiële garantie met de instelling. 

h. Leden van de raad van toezicht gaan zorgvuldig en correct om met informatie 
waarover zij uit hoofde van hun functie bij Aventus beschikken. Zij verstrekken geen 
informatie waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze 
vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt. 

i. Uitgaven van leden van de raad van toezicht worden uitsluitend vergoed als de hoogte 
en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Criterium is dat met de uitgave 
het belang van Aventus is gediend én de uitgave voortvloeit uit het zijn van lid van de 
raad van toezicht. 

j. Leden van de raad van toezicht declareren geen kosten die al op een andere wijze 
worden vergoed. 

 
4.4.12 Soft controls 

a. Leden van de raad van toezicht nemen de kernwaarden integriteit, betrouwbaarheid, 
zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie in 
acht. 

b. Toezien op een bestuurscultuur van soberheid en bescheidenheid. 
c. Bij het gedrag van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij: 

• voorbeeldgedrag vertonen; 
• professioneel en ethisch verantwoord handelen; 
• zich informeren over en voldoende contact houden met de uitvoering van het 

onderwijs en het personeel dat daarvoor verantwoordelijk is; 
• oog hebben voor de menselijke maat, zowel in de organisatie en uitvoering van 

het onderwijs als in het eigen personeelsbeleid en de eigen bedrijfsvoering; 
• verantwoordelijkheid nemen voor goed beroepsonderwijs voor de studenten en de 

arbeidsmarkt; 
 
 
 

                                                      
1 Indien een toezichthoudend orgaan is ingesteld bij een stichting als bedoeld in artikel 297a lid 1, kunnen in dat 
orgaan niet worden benoemd: personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij vijf of meer andere 
rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn 
verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, telt dubbel. 
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• instaan voor de kwaliteit van het onderwijs dat de instelling verzorgt, en er in het 

besturen en in het toezichthouden voor zorgen dat deze kwaliteit permanent 
gewaarborgd wordt en er snel kan worden ingegrepen als zaken niet goed lopen; 

• instaan voor een verantwoorde bedrijfsvoering in financiële, personele en 
organisatorische zin; 

• voor anderen, binnen en buiten de eigen instelling, aanspreekbaar zijn op het 
eigen gedrag, door het creëren van een open dialoogcultuur. 

 
4.4.13 Afleggen van verantwoording  

Het afleggen van verantwoording aangaande het toezicht via een paragraaf in het 
jaarverslag Aventus.  
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5. BIJLAGE A. CHECKLIST JAARVERSLAG ONDERWIJS 
 

Het jaarverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het 
verslagjaar en beschrijft alle daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. 
Het jaarverslag geeft informatie over de bedrijfsvoering en het financiële beleid, beschrijft de 
belangrijkste ontwikkelingen en geeft vanzelfsprekend ook informatie over de huisvesting, de 
toegankelijkheid van de instelling en het toelatingsbeleid, de eventuele 
samenwerkingsverbanden en - voorzover het voorkomt - zaken als internationalisering en 
onderzoeksbeleid. Volledigheid en transparantie, relevantie en toegankelijkheid zijn cruciale 
begrippen. 
 
Het interne toezichtsorgaan krijgt de ruimte om haar werkwijze en bevindingen te rapporteren. 
Voor de raad van toezicht is het jaarverslag ook een controle-instrument.  
Het jaarverslag van Aventus dient te worden goedgekeurd door de raad van toezicht en moet 
voldoen aan een aantal eisen: algemeen geldende minimale vereisten, eisen die gelden voor 
organisaties-zonder-winststreven, eisen die gelden voor onderwijsinstellingen, eisen die 
voortvloeien uit Helderheid BVE, de WEB, de Branchecode goed bestuur in het mbo en uit 
overige regelingen en handreikingen.  
 
Checklist jaarverslag Aventus 2 

 
Verslaglegging: minimaal vereisten 

• De doelstelling, al dan niet vastgelegd in een 'mission statement'. 
• Een aanduiding van de (kern)activiteiten van de instelling die door de rechtspersoon 

wordt gedreven, met de belangrijkste producten, diensten, geografische gebieden, 
categorieën afnemers en leveranciers en de internationale keten waarin men actief is. 

• De juridische structuur van de instelling, met inbegrip van de groepsstructuur en de 
toepasselijkheid van het structuurregime. 

• De interne organisatiestructuur en personele bezetting. 
• De belangrijke elementen van het gevoerde beleid. 
• De (financiële) ontwikkeling gedurende het boekjaar. 
• De behaalde omzet en resultaten. 
• De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit). 
• De kasstromen en financieringsbehoeften. 
• Tevens dient aandacht te worden besteed aan de daadwerkelijke ontwikkeling in het 

verslagjaar van belangrijke aangelegenheden waarover in het voorgaande jaarverslag 
verwachtingen werden uitgesproken dan wel een belangrijke mate van onzekerheid 
werd vermeld. 

• Als uitwerking van dan wel in aanvulling op de op grond van artikel 2:391 lid 1 BW 
vereiste beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de 
rechtspersoon wordt geconfronteerd, dient de rechtspersoon een beschrijving op 
hoofdlijnen te geven van de bereidheid risico’s en onzekerheden al dan niet af te 
dekken.  
 

                                                      
2 Dit is de checklist jaarverslag Onderwijs 2015 zoals die wordt gehanteerd door de accountant. 
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• Daarnaast dient de rechtspersoon de volgende informatie te verschaffen: 

- een beschrijving van de maatregelen die zijn getroffen ter beheersing van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden, zo mogelijk met een kwalitatieve 
beschrijving van de verwachte effectiviteit van de genomen maatregelen. Indien 
voor één of meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden geen 
beheersingsmaatregelen zijn getroffen, dient dit feit te worden uiteengezet; 

- een beschrijving van de verwachte ‘impact’ op de resultaten en/of financiële positie 
indien één of meer van de voornaamste risico’s en onzekerheden zich zouden 
voordoen, zo mogelijk gebaseerd op gevoeligheidsanalyses; 

- een beschrijving van de risico’s en onzekerheden die in afgelopen boekjaar een 
belangrijke ‘impact’ op de rechtspersoon hebben gehad, en de gevolgen daarvan 
voor de rechtspersoon; en 

- of, en zo ja welke, verbeteringen in het systeem van risicomanagement van de 
rechtspersoon zijn of worden aangebracht. 

• Op grond van artikel 2:391 lid 1 BW geeft de rechtspersoon een beschrijving van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden waarmee de rechtspersoon (en de 
groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in de jaarrekening zijn 
opgenomen) wordt geconfronteerd. Het gaat niet om het geven van een uitputtende 
uiteenzetting van alle mogelijke risico’s en onzekerheden, maar om een selectie en 
weergave van de belangrijkste risico’s en onzekerheden waarvoor de rechtspersoon 
zich geplaatst ziet. Op grond van de beschrijving van de belangrijkste risico’s en 
onzekerheden is de lezer van het jaarverslag in staat zich een goed beeld te vormen 
van mogelijke gebeurtenissen of ontwikkelingen met belangrijke gevolgen voor 
resultaten, de financiële positie en indien van toepassing de continuïteit van bepaalde 
of alle activiteiten van de rechtspersoon. 

• In het jaarverslag wordt op grond van artikel 2:391 lid 3 BW aandacht besteed aan de 
doelstellingen en het beleid op het gebied van risicobeheer inzake het gebruik van 
financiële instrumenten bij het beheer van risico’s als gevolg van het hanteren van 
financiële instrumenten als hulpmiddelen ter afdekking van financiële risico’s. In 
overeenstemming met artikel 2:391 lid 1 BW betreft het de doelstellingen en het beleid 
van de rechtspersoon en de groepsmaatschappijen waarvan de financiële gegevens in 
zijn jaarrekening zijn opgenomen. Aandacht moet onder meer worden besteed aan het 
beleid inzake de afdekking van risico's verbonden aan alle belangrijke soorten 
voorgenomen transacties. Voorts moet aandacht besteed worden aan de door de 
rechtspersoon en de groepsmaatschappijen gelopen prijs-, krediet-, liquiditeits- en 
kasstroomrisico's. 

• Artikel 2:391 lid 1 BW schrijft voor dat ‘indien noodzakelijk voor een goed begrip van 
de ontwikkeling, de resultaten of de positie van de rechtspersoon en 
groepsmaatschappijen, de analyse in het jaarverslag zowel financiële als niet-
financiële prestatie-indicatoren omvat, met inbegrip van milieu- en 
personeelsaangelegenheden’. 

• Artikel 2:391 lid 2 BW schrijft voor dat in het jaarverslag ‘mededelingen worden gedaan 
omtrent de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling’. Voor de 
omschrijving van wat onder onderzoek en ontwikkeling wordt verstaan, wordt 
verwezen naar hoofdstuk 210 Immateriële vaste activa, alinea 104. Artikel 2:391 lid 2 
BW is van toepassing ongeacht of kosten van onderzoek en ontwikkeling onder 
immateriële vaste activa op de balans zijn opgenomen. Het kan van belang zijn het 
onderzoek te onderscheiden naar fundamenteel en toegepast onderzoek. 
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• In het jaarverslag moeten blijkens artikel 2:391 lid 2 BW in elk geval mededelingen 

worden gedaan omtrent:  
- de verwachte gang van zaken; 
- de werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling; en 
- de wijze waarop bijzondere gebeurtenissen waarmee in de jaarrekening geen 

rekening behoeft te worden gehouden, de verwachtingen hebben beïnvloed. 
 
Verslaglegging: organisaties-zonder-winststreven 

• De statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm. 
• De samenstelling van bestuur en directie. 
• Het bestuursverslag, ook wel aangeduid als activiteitenverslag, dient te beschrijven 

wat de doelstelling van de organisatie is, met welk beleid die doelstelling wordt 
nagestreefd en op welke wijze de belangrijkste activiteiten daarin passen. 

• In het bestuursverslag dient melding plaats te vinden van belangrijke stellige 
bestuurlijke voornemens en inmiddels in het nieuwe jaar genomen besluiten, alsmede 
van de financiële vertaling daarvan. Tevens dient de begroting voor het jaar volgend 
op het verslagjaar in samenvattende vorm te worden opgenomen, tenzij de functie die 
door de Organisatie-zonder-winststreven aan de begroting wordt toegekend dat niet 
zinvol maakt. 

• Het beleid van de organisatie met betrekking tot de omvang en functie van het vrij 
besteedbare vermogen dient te worden verwoord. 

• Belangrijke wijzigingen in de (statutaire) doelstelling dienen met redenen omkleed in 
het verslag te worden vermeld. 

• Indien een organisatie beleggingen heeft, dient het bestuursverslag een uiteenzetting 
te bevatten van het gevoerde beleggingsbeleid en inzicht te geven in de risico's. 

 
Verslaglegging: onderwijsinstellingen 

• Op grond van artikel 4, lid 4 Rjo rapporteert het bevoegd gezag, met gebruikmaking 
van de in bijlage I van dit hoofdstuk opgenomen set gegevens en de daarbij 
behorende toelichting, over de resultaten van het financiële beleid over het verslagjaar. 
Daarnaast rapporteert het bevoegd gezag – in meerjarenperspectief over de drie 
verslagjaren volgend op het verslagjaar. Deze rapportage betreft onder meer het 
risicomanagement en het interne toezicht. Belangrijke ontwikkelingen dienen te 
worden toegelicht. 

• Zaken met een behoorlijke personele betekenis. 
• Onderwijsprestaties. 
• Onderwijskundige en onderwijsprogrammatische zaken. 
• Ontwikkelingen als gevolg van de interne en externe kwaliteitszorg. 
• Ontwikkelingen bij of in de relatie met verbonden partijen (w.o. 

samenwerkingsverbanden). 
• Governance-ontwikkelingen. 
• Zaken met een politieke (overheidsprioriteiten) of maatschappelijke impact. 
• Het gevoerde beleid gericht op beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag. 
• Afhandeling van klachten. 
• Wanneer een onderwijsinstelling in meer dan één onderwijssector activiteiten ontplooit, 

dient de informatie in het jaarverslag te worden gesegmenteerd naar operationele 
segmenten. 
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• Op basis van de Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en 

onderzoek (artikel 2) doet de onderwijsinstelling ten minste verslag van: 
- het beleid en de uitvoering ten aanzien van het beleggen en belenen; 
- de soorten en omvang van de beleggingen en beleningen; 
- de looptijden van de beleggingen en beleningen. 

 
Verslaglegging: Helderheid BVE 

• De instelling dient het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere al dan niet 
bekostigde instelling of organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties 
adequaat te verantwoorden in het financiële jaarverslag. 

• Over niet-gesubsidieerde of niet-bekostigde activiteiten wordt verslag gedaan in het 
jaarverslag. 

• Het staat de instelling vrij een fonds te vormen en daaruit het cursus- of lesgeld voor 
specifieke deelnemers te voldoen. Dit fonds mag echter niet worden gevoed uit de 
rijksbijdrage. De instelling moet dit kunnen aantonen en zich erover verantwoorden in 
het financiële jaarverslag. 

• In het financiële jaarverslag dient de instelling te rapporteren over het aantal 
uitschrijvingen na 1 oktober. De accountant dient daarover, los van de gebruikelijke 
verklaring inzake de jaarrekening, een aannemelijkheidsverklaring te geven. 

• De instelling legt in het jaarverslag verantwoording af over gecombineerde trajecten 
educatie/beroepsonderwijs. 

• In het jaarverslag dient de instelling te rapporteren over het aantal (en soort) 
omzwaaiers binnen de instelling. 

• Er mag geen sprake zijn van strategisch gedrag gericht op het genereren van 
bekostiging. Als het in meer dan een incidenteel geval gebeurt dat deelnemers 
opnieuw in een opleiding worden ingeschreven op het niveau waarvoor zij al een 
diploma hebben, zal al gauw het beeld ontstaan, dat dit wel degelijk wordt ingegeven 
door strategische overwegingen gericht op het verkrijgen van bekostiging. De instelling 
zal haar beleid via het jaarverslag moeten kunnen verantwoorden. 

• In het jaarverslag dient door de instelling te worden opgenomen voor welke bedrijven 
of organisaties maatwerktrajecten zijn georganiseerd. 

 
Verslaglegging: Branchecode goed bestuur in het mbo 

• Hoofdstuk 3 van deze code heeft de status van lidmaatschapseisen voor aansluiting bij 
de Vereniging MBO Raad, waarbij ‘pas toe of leg uit’ van toepassing is. Als een 
instelling aan onderdelen van deze eisen niet voldoet, legt de instelling in het 
jaarverslag uit waarom dat zo is. Deze uitleg dient expliciet en plausibel te zijn. 

• Het college van bestuur evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies 
en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag. 

• Het college van bestuur verantwoordt zich in het jaarverslag over de werking en 
resultaten van het interne risicomanagementsysteem en over de meerjarige 
continuïteit binnen de instelling. 

• Het college van bestuur maakt de eventuele nevenfuncties van zijn leden, alsmede de 
criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het jaarverslag. 
 
 
 

•  
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• De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, betrekt daarbij het 

oordeel van het college van bestuur, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast 
en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag. 

• De raad van toezicht vermeldt jaarlijks de honorering van de leden van de raad van 
toezicht op individuele basis in het jaarverslag. 

• De raad van toezicht maakt de (neven)functies van zijn leden, alsmede de criteria die 
daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het jaarverslag. 

 
Verslaglegging: Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 

• In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over het omgaan met de 
branchecode. 

• Als de instelling afwijkt van het hoofdmodel RvT/CvB dan zijn de redenen daarvoor 
verantwoord in het jaarverslag. 

• Het bevoegd gezag kan een onderwijsprogramma verzorgen dat minder uren omvat 
dan de in regeling genoemde aantallen mits de opleiding aantoonbaar van voldoende 
kwaliteit is. In het geval het onderwijsprogramma minder uren omvat, legt het bevoegd 
gezag hierover verantwoording af in het jaarverslag, bedoeld in artikel 2.5.4 dan wel, 
bij toepassing van artikel 1.4.1, eerste lid, in het verslag, bedoeld in artikel 1.4.1, derde 
lid. Zowel voor BOL als BBL. 

 
Verslaglegging: overige Regelingen en handreikingen 

• Het jaarverslag besteedt aandacht aan de ratio achter publiek-private arrangementen, 
de risico’s en risicobeheer van publiek-private arrangementen en de feitelijke 
resultaten van de publiek-private arrangementen in relatie tot de beoogde resultaten 
(innovatie, kwaliteit etc.) en de missie c.q. lange termijn doelstelling van de instelling. 

• Aan het jaarverslag wordt een verslag toegevoegd van de raad van toezicht of een 
vergelijkbare interne toezichthouder, waarin deze verantwoording aflegt over zijn 
handelen en van de resultaten die dat handelen heeft opgeleverd tenzij de 
onderwijsinstelling geen interne toezichthouder kent. 
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6. BIJLAGE B. Overlegstructuur 
Overleggen in relatie raad van toezicht  - college van bestuur - medezeggenschap 

 

Vergadering  

 

Frequentie  

 

Duur 

 

Deelnemers 

 

Wel/ 

geen notulen  

 

Verspreiding notulen  

 

Doel overleg 

Raad van toezicht       

Regulier overleg  5x per jaar 2 uur + 
1 uur 
thematisch 

Raad van toezicht, college van 
bestuur, bestuurssecretaris 

Wel (secr. college 
van bestuur) 

Raad van toezicht, 
college van bestuur 

 

Goedkeuren, 
vaststellen, 
informeren, sparren 

Intern overleg P.M. P.M. Raad van toezicht Eventueel, op 
verzoek van de 
voorzitter 

In voorkomende 
gevallen 

Raad van toezicht 

Voorbereiden, 
bespreken, 
evalueren 

Audit commissie 5 x per jaar  2 uur 2 leden raad van toezicht, college 
van bestuur, manager BVO 

Wel (medewerker 
BVO) 

Raad van toezicht, 
college van bestuur  

Informeren, 
bespreken, 
voorbereiden  

Onderwijscommissie 4 x per jaar 2 uur 3 leden raad van toezicht, college 
van bestuur, manager S&O 

Wel (medewerker 
S&O) 

Raad van toezicht, 
college van bestuur 

Informeren, 
bespreken, 
voorbereiden 
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Overleggen in relatie raad van toezicht  - college van bestuur - medezeggenschap 

 

Vergadering  

 

Frequentie  

 

Duur 

 

Deelnemers 

 

Wel/ 

geen notulen  

 

Verspreiding notulen  

 

Doel overleg 

Governancecommissie 2 x per jaar  3 uur 2 leden raad van toezicht, 
(afzonderlijk lid van) college van 
bestuur 

Wel (lid 
commissie en 
CvB lid) 

Deelnemers overleg Evalueren college 
van bestuur 

Overleg raad van toezicht 
– college van bestuur– 
OR 

2 x per jaar 1 uur 2 leden raad van toezicht, 1 lid 
college van bestuur, OR en 
bestuurssecretaris 

Wel (notulist OR) Deelnemers overleg Informeren, 
bespreken  

Overleg raad van toezicht 
– college van bestuur– 
OR -SR 

1 x per jaar 1 uur 2 leden raad van toezicht, 1 lid 
college van bestuur, OR,  
delegatie SR en 
bestuurssecretaris 

Wel (notulist OR) Deelnemers overleg Informeren, 
bespreken  

Overleg raad van 
toezicht– SR 

2 x per jaar 1 uur 2 leden raad van toezicht, 1 lid 
college van bestuur, SR en 
bestuurssecretaris 

Wel (secr. SR)  Deelnemers overleg Informeren, 
bespreken 

Werkbezoek  1 x per jaar  4 uur Raad van toezicht, college van 
bestuur 

Geen N.v.t. Informeren, 
oriënteren 
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