
 
 

1 
 

BRON: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 16 juni 2015 Hoofdstuk 5. TOEZICHTKADER 
 
Bijgaande tekst komt uit de bijlagenbundel, behorend bij het Ondersteuningsplan.  
 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is toezichthouder van onze vereniging: 
Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei. Het toezichtkader is leidraad.  

IJkpunten van toezicht Indicatoren: waar kijken de leden naar: 

Strategie. 
Is het bestuur in staat om voor langere termijn 
een goed beleid uit te zetten voor ons 
samenwerkingsverband? 

 Zijn er een heldere missie, visie en 
doelstellingen? 

 Is er een uitgewerkt ondersteuningsplan? 
 Zijn actuele ontwikkelingen herkenbaar in 

het strategisch beleid? 
 Zijn plannen voorzien van een heldere 

financiële paragraaf? 
 Zijn kwalitatieve en kwantitatieve doelen 

uit het Ondersteuningsplan gerealiseerd? 
 Wordt het jaarplan binnen budget 

gerealiseerd? 

Continuïteit samenwerkingsverband 
Zet het bestuur een gezonde organisatie neer 
en houdt het dit goed in stand? 
Is ons samenwerkingsverband in veilige handen 
bij het bestuur?  
Is het bestuur in staat om het 
samenwerkingsverband efficiënt en effectief in 
te richten, met ruimte voor verschillen in de 
uitvoering en met voldoende autonomie voor 
de samenwerkende besturen? 

Indicatoren inhoud. 
 Zijn er geen thuiszitters of wachtlijsten? 
 Krijgen alle leerlingen met een 

ondersteuningsvraag een passend aanbod? 
 Is er sprake van minder bureaucratie? 
 Gaat toewijzing van ondersteuning 

deskundig, effectief en transparant? 
 Werken we actief samen met jeugdzorg en 

gemeenten? 
 Hebben we een dekkend 

ondersteuningsaanbod  in Rijn & Gelderse 
Vallei? 

 
Indicatoren bedrijfsvoering 
Financieel: 
 Jaarrekening 
 Begroting 
 Meerjarenraming 
 Financiële kengetallen. 
 Accountantsverslag (inclusief 

managementletter)  
Personeel 
 Stand van zaken personele verplichtingen 

Leiding geven aan de uitvoering van 
beleidsprioriteiten 
Aan de orde is de vraag of het bestuur de 
langetermijnvisie en langetermijnplanning 
(zoals uitgewerkt in het ondersteuningsplan) 
weet te vertalen in concreet beleid en dat beleid 
ook weet te effectueren. 

 Beleidsprioriteiten zijn gekoppeld aan het 
ondersteuningsplan. 

 Beleidsprioriteiten zijn gemotiveerd. 
 Voorstellen zijn voorzien van een 

implementatieplan. 
 Realisatie van beleid. 

Omgaan met belanghebbenden 
Aan de orde is de vraag hoe het bestuur omgaat 
met de interne en externe stakeholders. Heeft 

 Tevreden stakeholders. 
 Bijdrage aan de samenleving. 
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het bestuur oog voor de belanghebbenden in 
casu de besturen, leerlingen, ouders, 
medewerkers, de scholen en voor de belangen 
van anderen zoals het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs, de gemeenten en de 
maatschappelijke omgeving? 

Wettelijke (bekostigings-) regels en algemene 
beginselen van goed bestuur. 
Aan de orde is de vraag of het 
samenwerkingsverband de wettelijke 
(bekostigings) regels en algemene beginselen 
van goed bestuur (Code Goed Bestuur) 
consequent naleeft. 

 Regelmatigheid (wet- en regelgeving) - 
procedures. 

 
Voorbeeldvragen bij de ijkpunten van toezicht. 

IJkpunten van toezicht Voorbeeldvragen  

Strategie. 
Aan de orde is de vraag of het bestuur in staat is 
om voor de langere termijn een goed beleid ui 
te zetten voor het samenwerkingsverband. 

 Wordt inhoud gegeven aan de inhoudelijke 
visie en missie van het 
samenwerkingsverband? 

 Is er een helde en goed gefundeerd 
strategisch kader (Ondersteuningsplan) 
voor de komende jaren. 

 Welke normatieve, dat wil zeggen 
bestuurlijke afwegingen zijn in het geding? 
Worden deze toereikend beschreven en 
geanalyseerd? 

 Is de strategie aangepast aan  actuele 
ontwikkelingen? 

 Hoe is het gesteld met de financierbaarheid 
van de plannen? 

 Welke risico’s zijn er? 

Continuïteit samenwerkingsverband 
Aan de orde is de vraag of het bestuur een 
gezonde organisatie voor het 
samenwerkingsverband neerzet en in stand 
houdt. Is het samenwerkingsverband ‘in veilige 
handen’ bij het bestuur en in het bestuur 
(beleidsmatig in staat het 
samenwerkingsverband efficiënt en effectief in 
te richten, met ruimte voor verschillen in de 
uitvoering (voldoende autonomie besturen). 

 Worden de financiële en personele 
middelen van het samenwerkingsverband 
zo ingezet dat deze optimaal bijdragen aan 
de realisatie van de strategische doelen uit 
het ondersteuningsplan? 

 Zijn de financiële gevolgen van de 
beleidsvoorstellen gedekt binnen de 
(meerjaren) begroting en het (meerjaren) 
bestuursformatieplan? 

 Draag het beleid bij aan een financieel 
gezonde huishouding van het 
samenwerkingsverband. 

 Zijn er adequate interne risicobeheersing- 
en controlesystemen. 

Leidinggeven aan de uitvoering van 
beleidsprioriteiten. 
Aan de orde is de vraag of het bestuur de 
langetermijnvisie en de langetermijnplanning 
(zoals uitgewerkt in het Ondersteuningsplan) 
weet te vertalen in concreet beleid en dat beleid 

 Passen de gekozen beleidsprioriteiten in de 
strategie? 

 Zijn de gekozen beleidsprioriteiten expliciet 
en overtuigend gemotiveerd? 

 Zijn de gekozen beleidsprioriteiten uitdagen 
en haalbaar? 
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ook weet te effectueren.  Zijn de beleidsvoorstellen voorzien van een 
onderbouwd implementatieplan. 

 Is voorzien in evaluatie van beleid en wordt 
dit ook uitgevoerd? 

 Is het uitgevoerde beleid effectief en 
doelmatig. 

Omgaan met belanghebbenden 
Aan de orde is de vraag hoe het bestuur omgaat 
met de interne en externe stakeholders. Heeft 
het bestuur oog voor de belanghebbenden in 
casu de besturen, leerlingen, ouders, 
medewerkers, de scholen, de 
Ondersteuningsplanraad en eventueel 
medezeggenschapsraden en voor de belangen 
van anderen zoals het samenwerkingsverband 
voortgezet onderwijs en de maatschappelijke 
omgeving? 

 Is het beleid tot stand gekomen in dialoog 
met de interne stakeholders? 

 Zijn de onderwerpen die de 
Ondersteuningsplanraad (OPR) betreffen 
met de OPR besproken? 

 Zijn er structurele en goede contacten met 
relevante partners rond het 
samenwerkingsverband? 

 Draag het beleid van het 
samenwerkingsverband bij aan het 
realiseren van passend onderwijs voor de 
leerlingen in de regio? 

 Levert het samenwerkingsverband een 
duidelijke en zichtbare bijdrage aan de 
regionale en lokale samenleving? 

Wettelijke (bekostigings-) regels en algemene 
beginselen van goed bestuur. 
Aan de orde is de vraag of het 
samenwerkingsverband de wettelijke 
(bekostigings-) regels en algemene regels van 
goed bestuur (Code Goed Bestuur) consequent 
naleeft. 

 Worden wettelijke (bekostigings-) regels 
nageleefd? 

 Wordt de Code Goed Bestuur consequent 
nageleefd? 

 
Informatievoorziening gekoppeld aan de ijkpunten van toezicht. 

IJkpunten van toezicht Informatievoorziening 

 Iedere vier jaar Jaarlijks Periodiek  

Strategie 
Aan de orde is de vraag 
of het bestuur in staat is 
om voor de langere 
termijn een goed beleid 
ui te zetten voor het 
samnewerkingsverband. 

Strategisch 
beleidsplan 
(Ondersteuningsplan) 

 Herijking strategisch 
beleidsplan 
(Ondersteuningsplan) 
en 
meerjarenplanning. 

 Herijking 
meerjarenbegroting. 

 Jaarplan bestuur als 
uitwerking van het 
strategisch 
beleidsplan 
(Ondersteuningsplan) 

Rapportage per 
ALV 
Relevante 
(landelijke) 
ontwikkelingen in 
het kader van het 
strategisch beleid 
(kansen en 
bedreigingen) 

 
 


