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CODE GOED TOEZICHT – THEMABIJEENKOMST ‘DE CODE GEDECODEERD’ 
 

Naast de sectorale Codes Goed Bestuur kennen we sinds 2020 ook de Code Goed Toezicht van de VTOI-

NVTK. Wat houdt die code in? Wat kunt u er als Raad van Toezicht of toezichthoudend bestuur mee? Hoe 

bindend of verplichtend is deze code?  

 

Geen afvinklijstje 

De Code Goed Toezicht1 vormt een belangrijk onderdeel van het advies van de kwaliteitscommissie van de 

VTOI-NVTK. Deze commissie adviseerde in opdracht van de leden, dus vanuit het veld. De code is geen 

afvinklijstje, maar beoogt het gesprek over goed toezicht te ijken en te verrijken. ‘IJken’ omdat er door het 

veld gedragen normen zijn van goed toezicht. ‘Verrijken’ omdat de code ontwikkeling en lerend vermogen 

wil stimuleren en daarmee het toezicht verbeteren. De gedachte is dat elke Raad van Toezicht er een eer in 

zou moeten leggen te voldoen aan hoge standaarden. Tegelijk is de code niet meer dan een basisnorm, een 

ondergrens en nu (nog) niet verplicht. 

 

Zeven principes 

De code bouwt voort op het visiestuk van Hans Boutellier2 en het Verenigingsconvenant (2018) en bestaat 

uit zeven principes met bijbehorende uitwerking in normen of good practices.  

De zeven principes zijn: 

1. Legitimiteit en compliance 

2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

3. Integriteit 

4. Transparantie en openheid 

5. Interne en externe verbinding 

6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen 

7. Verantwoording  

 

Eigen invulling en gesprek 

Tegelijk geeft het advies van de kwaliteitscommissie3 aan dat elke organisatie verschillend is en u de code 

dus op een eigen gedifferentieerde wijze kunt invullen. Het gaat dan om verschillen als de sector, uw fase 

van ontwikkeling, organisatieomvang, uw regio en identiteit.  

 

Hoe ‘decodeert’ u de code voor uw organisatie? Hoe vult u de good practices in? Bent u compliant ten 

aanzien van de complexe wet- en regelgeving? Is uw verantwoording op orde? Hoe borgt u principes als 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, transparantie en integriteit? Kortom: gesprek hierover is nodig.  

 

 
1 Zie: https://vtoi-nvtk.nl/actueel/code-goed-toezicht-1-0-wat-heb-je-eraan  
2 Prof. Hans Boutellier, Visierapport Beter Toezien. Over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop. (2016) 
3 Waarvan ScoliX-directeur drs. Marcel L. Bos deel uitmaakte. 
 

https://vtoi-nvtk.nl/actueel/code-goed-toezicht-1-0-wat-heb-je-eraan


   

© ScoliX www.scolix.nl 

Themabijeenkomst over de code 

Als medeauteur van de code begeleiden wij uw gesprek over de code in een eenmalige themabijeenkomst. 

De Raad van Toezicht zet de code op de agenda, die wordt gelezen en dan ontstaan er vragen. Wat moeten 

we hiermee? Wat hebben we er aan? Wat doen anderen ermee? Hebben we er iets aan voor onze 

evaluatie? Hoe bindend is de code, zijn we verplicht hem te volgen? Hoe vullen we de code in voor onze 

specifieke organisatie (regio, identiteit, omvang, fase van ontwikkeling)?  

 

Het gesprek over deze vragen begeleiden wij vakkundig. 

We brengen onze jarenlange evaluatie-ervaring in, kunnen 

vergelijken met andere Raden van Toezicht, geven uitleg 

over het ontstaan en de bedoeling van de code, casuïstiek, 

dilemma’s waarvoor u kunt komen te staan, stellingen, 

voorbeelden etc. Samen ‘decoderen’ we zo de code. 

U kunt er niet omheen: de code Goed Toezicht 1.0 is er. 

Dan is het ook beter dat het geen dood stuk papier wordt. 

Het gaat tenslotte om de kwaliteit van het toezicht en de 

invulling voor úw organisatie.  

 

Gehele evaluatiecyclus 

Wij ondersteunen de gehele vierjaarlijkse evaluatiecyclus, intern, extern en collegiaal. 

• Wilt u intern evalueren, maar een spaatje dieper dan de vraag “Hoe hebben we het gedaan”? 

Vraag dan naar ons ondersteuningsinstrument ‘De achteruitkijkspiegel’. 

• Meten hoe uw toezicht ervoor staat in relatie tot de code en met begeleiding van een externe 

expert? Dan adviseren wij ons zelfevaluatie-instrument Spiegels+.  

• Wilt u weten hoe u het doet in vergelijking met collega-RvT’s? Meldt u zich dan aan voor collegiale 

consultatie met een andere Raad van Toezicht.  

 

Meer weten? 

Neem contact op, we denken graag met u mee.  
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