
 
 
 
 
 
 
 
Intern toezichtkader Stichting Cadans Primair 
 
Wat is intern toezicht? 
Intern toezicht is gericht op de beoordeling van de kwaliteit van het bestuur en de organisatie opdat 
de onderwijsorganisatie haar onderwijskundige en maatschappelijke taak adequaat invult. 
 
Om deze toezichthoudende taak goed vorm te geven, wordt het kader hiervoor beschreven in een  
intern toezichtkader.  
In dit intern toezichtkader legt de intern toezichthouder een set uitspraken vast over waar zij waarde 
aan hecht in de organisatie. Bij het intern toezichtkader staat de vraag centraal: ‘Wanneer is het nu 
goed?’.Het intern toezichtkader gaat over de mate van professioneel handelen in de organisatie (het 
proces). 
 
 
Visie op toezicht houden 
Stichting Cadans Primair heeft gekozen voor het Raad van Toezichtmodel waarbij er sprake is van 
een organieke scheiding tussen besturen en toezichthouden.  
De RvT hanteert hierbij de code goed bestuur van de PO-Raad en volgt de Code Goed Toezicht 
zoals deze in ontwikkeling is bij de VTOI- NVTK..  
 
De RvT wil vanuit identiteit staan voor waardegedreven toezicht om de maatschappelijke betekenis 
van de organisatie en haar scholen vanuit een breed maatschappelijk perspectief te entameren en 
toetsen. De RvT handelt daarbij vanuit de kernwaarden van Cadans Primair: eigenaarschap, 
vertrouwen en ontwikkelingsgerichtheid. Deze waarden zijn leidend voor de organisatie en zo ook 
voor de manier waarop vorm wordt gegeven aan het houden van toezicht.  
Cadans Primair ziet de stichting en de school als een waardegemeenschap waarin de ontwikkeling 
van leerlingen in een breed perspectief wordt geplaatst met aandacht voor de betekenis van 
burgerschap, levensbeschouwing, omgangsvormen en culturele vorming ( bronvermelding prof. Dr. 
H. Boutellier Beter Toezien).  
 
Vanuit het motto ‘Leren beweegt ons’ wordt de volgende visie nagestreefd: 
 
We zijn een lerende organisatie, waarin we streven naar voortdurende ontplooiing en 

groeimogelijkheden. De wereld waarin de leerlingen van onze scholen opgroeien, doet 

voortdurend een beroep op ‘eigen wijsheid’ en ‘samen wijsheid’. Aanvoelen wat bij je past, 

resoneren met de omgeving als het kan en weerstand bieden als het moet. We kijken op een 

samenhangende manier naar het geheel van ontwikkeling van leerlingen en professionals. We 

ondersteunen ieders talent en benutten de kracht van persoonlijke passie. We blijven in een ideale 

cadans voortdurend met elkaar in dialoog en helpen elkaar om grenzen aan te geven en elkaar 

te versterken. In een prettige werksfeer en cultuur van wederzijds vertrouwen creëren we de 

voorwaarden om vanuit bevlogenheid onderwijs te ontwerpen, kennis te delen en ontwikkeling 

van kinderen te stimuleren. 
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Taken van de Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht (intern toezichthouders) en de bestuurder van Stichting Cadans 
onderscheiden de volgende taken voor het intern toezicht houdend orgaan: 

1. Het houden van toezicht: 
a. toezicht vooraf: vooral goedkeuring van besluiten en voornemens van de  

bestuurder 
b. toezicht achteraf: op het functioneren van de stichting in het algemeen en het 

functioneren van de bestuurder in het bijzonder. 
2. Het uitoefenen van statutaire en wettelijke bevoegdheden, waaronder de 

goedkeuringsbevoegdheid van het strategisch beleidsplan, het jaarverslag en de begroting 
3. Advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder, op eigen initiatief van de 

toezichthouder individueel of als collectief, als reactie op een vraag van de bestuurder aan 
een toezichthouder of toezichthouders. Het gevraagd en ongevraagd adviseren en 
klankborden heeft een antennefunctie en kan een brug slaan naar stakeholders. 

4. Het optreden als werkgever van de bestuurder, zoals het bepalen van omvang en structuur 
van het bestuur, het benoemen en ontslaan van de bestuurder, het bepalen van diens 
arbeidsvoorwaarden en het realiseren van de jaarlijkse evaluatie van de bestuurder. 

 
Met name bij de eerste twee taken maakt het intern toezicht houdend orgaan gebruik van een intern 
toezichtkader. 
 
 
Kader 
Als kader heeft de Raad van Toezicht (RvT) de volgende aandachtspunten geformuleerd1: 

- de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de stichting; 
- rechtmatig bestuur en toezicht van de stichting; 
- rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van 

middelen; 
- naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed 

bestuur en toezicht waaraan de stichting zich heeft geconformeerd. 
 
Daarnaast stelt de RvT de volgende onderwerpen centraal: 

- het realiseren van de missie van de stichting; 
- het realiseren van het strategisch beleid van de stichting; 
- het bewaken van kwaliteit van de leerresultaten; 
- het bewaken van de continuïteit van de stichting, onder meer uitgedrukt in aantallen 

leerlingen, medewerkers en financiën; 
- het uitoefenen van goed werkgeverschap; 
- het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid, in open dialoog, binnen de lokale en 

regionale omgeving,  
 
  

 
1 Zoals beschreven in het reglement Raad van Toezicht (2018-12-17) 
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Ook de speerpunten uit het Strategisch Beleidsplan geven focus aan waar de RvT haar aandacht op 
richt. In het plan 2020-2024 zijn deze speerpunten de volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
Via de monitor, gekoppeld aan de meetbare indicatoren uit het Strategisch Beleidsplan “Leren 
beweegt ons!” wordt de voortgang geborgd en gevolgd op de doelstellingen en ambities. Jaarlijks 
vindt er, middels een vragenlijst, een meting plaats aan de hand waarvan de voortgang wordt 
gerapporteerd, zowel op bestuurs- als op schoolniveau.  
 
 
Intern toezichtkader  
Het kader in combinatie met het actuele strategisch beleidsplan wordt als volgt uitgewerkt: 
 

Onderwerp Uitspraken IJkpunten 
Identiteit • Cadans Primair ziet de stichting 

en specifiek de school als 
waardegedreven gemeenschap. 

• De kernwaarden 
(Eigenaarschap, Vertrouwen en 
Ontwikkeling) zijn leidend voor 
het handelen op de scholen en 
voor de stichting. 

• Leerlingen, ouders en 
medewerkers ervaren dat de 
school een waardegedreven 
gemeenschap vormt met 
aandacht voor burgerschap, 
levensbeschouwing en 
maatschappelijke normen en 
waarden met ruimte voor de 
leerlingen voor de ontwikkeling 
van hun eigen identiteit, met 
respect voor de ander. 
 

• De medewerkers werkzaam bij 
Cadans Primair onderschrijven de 
kernwaarden en handelen 
hiernaar.  

• De kernwaarden zijn uitgewerkt en 
vertaald in het schoolplan en het 
jaarplan van de school, voor 
medewerkers en ook voor onze 
leerlingen.  



4 

 

Strategie • De bestuurder formuleert eens 
per vier jaar een helder 
geformuleerd strategisch 
beleidsplan op basis van actuele 
ontwikkelingen en passend bij de 
geformuleerde visie en missie 
van de organisatie.  

 

• Het plan is tot stand gekomen in 
dialoog met interne en externe 
belanghebbenden. Het plan heeft 
draagvlak binnen de organisatie.  

• Jaarlijks wordt de strategie tegen 
het licht gehouden met als doel te 
bepalen of het nog passend is 
voor de huidige situatie van de 
organisatie. 

• Via cockpit/monitor wordt de 
voortgang omtrent de ambities 
gemonitord. 

Beleid • De in het strategische 
beleidsplan benoemde 
speerpunten zijn uitgewerkt in 
ambities en activiteiten.  

• In het plan is een fasering 
aangebracht over de 
beleidsperiode.  

• De plannen zijn SMART 
geformuleerd en financieel 
haalbaar. 

• De bestuurder rapporteert jaarlijks 
op de speerpunten uit het 
strategisch beleidsplan, via de 
ontwikkelde monitor 

• Keuzes die in deze plannen op 
basis van de visie, missie en 
kernwaarden worden gemaakt, 
worden helder verantwoord. 
 

Visie op 
onderwijs 

• In het strategische beleidsplan 
wordt een duidelijke visie op 
onderwijs binnen Cadans Primair 
beschreven.  

• De visie op onderwijs sluit aan 
op (actuele) ontwikkelingen 
binnen én buiten de organisatie. 

• De visie op onderwijs is 
onderbouwd en keuzes hierbinnen 
worden in het strategisch 
beleidsplan onderbouwd.  

• De visie op onderwijs wordt 
praktisch uitgewerkt en 
‘behapbaar’ gemaakt, zodat de 
medewerkers hier vorm aan 
kunnen geven. 

• De bestuurder informeert de RvT 
over de resultaten die ten aanzien 
van onderwijskwaliteit worden 
gerealiseerd, op basis van deze 
onderwijsvisie. 

• De commissie Onderwijs & 
Kwaliteit bespreekt de notities 
omtrent onderwijskwaliteit voor 
met de bestuurder waarna deze 
worden geagendeerd voor de RvT 
vergadering. De commissie 
fungeert tevens als 
sparringpartner voor de 
bestuurder. 

Bedrijfsvoering • De bedrijfsvoering van Cadans 
Primair voldoet aan 
professionele standaarden en 
wet- en regelgeving. 

• De financiële middelen worden 
zo ingezet dat zij optimaal 
bijdragen aan de realisatie van 

• De financiële commissie van de 
RvT wordt door de bestuurder 
steeds tijdig op de hoogte gesteld 
en fungeert tevens als 
sparringpartner voor de 
bestuurder. 
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de (6) speerpunten uit het 
strategisch beleidsplan.  

• De financiële gevolgen zijn 
gedekt binnen de meerjaren- en 
de jaarlijkse begrotingen. 

• Afwijkingen worden in deze 
begrotingen tijdig en met 
onderbouwing aan het intern 
toezicht houdend orgaan 
gemeld. 

• De RvT keurt de begroting, 
jaarrekening en het jaarverslag 
goed. 

• Jaarlijks geeft de accountant een 
goedkeurende verklaring af. 

• Jaarlijks vindt een algemene 
risicoanalyse plaats, waarin ook 
de RvT wordt meegenomen. Een 
keer per 3 jaar vindt er een 
uitgebreide risicoanalyse plaats. 

• Waar nodig worden voldoende 
beheersingsmaatregelen 
genomen die ertoe leiden dat de 
risico’s tot een aanvaardbaar 
niveau zijn afgedekt. 

Informatie-
voorziening 

• De RvT wordt tijdig en volledig 
door de bestuurder over de 
ontwikkelingen in de organisatie 
geïnformeerd. 

• De RvT stelt jaarlijks vast hoe zij 
proactief eigen informatie 
verzamelt.  

• Jaarlijks spreekt de RvT met het 
overleg van schooldirecteuren 
(DOC) 

• Twee keer per jaar spreekt de 
RvT met de GMR. 

• Volgens een verdeling in de 
jaarkalender komen de diverse 
beleidsterreinen jaarlijks tijdens de 
vergaderingen van de raad aan de 
orde. 

• De bestuurder informeert de raad 
ook buiten de vergadering om 
wanneer ze signaleert dat de RvT 
op de hoogte dient te zijn van 
bepaalde ontwikkelingen.  

• De intern toezichthouders 
voorzien op aantoonbare wijze in 
de eigen informatievoorziening. 

• Daar waar wenselijk nodigt RvT of 
bestuurder interne medewerker 
danwel externen uit om over 
specifiek thema in dialoog te gaan 
( van tweeluik naar drieluik) 

Relatie met 
interne 
stakeholders 

• De bestuurder draagt zorg voor 
een goede relatie met leerlingen, 
ouders, medewerkers, 
directeuren en de GMR 

• De RvT voert gesprekken met de 
directieleden en de GMR en houdt 
regelmatig werkbezoeken aan 
scholen waarin zij deze relatie 
peilt en onder meer bespreekt op 
welke wijze de organisatie voldoet 
aan haar maatschappelijke 
opdracht. 

Relatie met 
externe 
stakeholders 

• Door samen te werken met  
externe partners wordt de 
passende leeromgeving 
gecreëerd voor de leerlingen. 
Daarom:  

• Draagt de bestuurder zorg voor 
een goede relatie met 
kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen waar 
toekomstige leerlingen van de 
school aan verbonden zijn. 

• De bestuurder rapporteert over de 
relaties met de hiernaast 
genoemde externe partners.  

• Waar nodig onderhoudt de RvT, 
c.q. de voorzitter, in overleg met 
de bestuurder zelf contacten met 
stakeholders. 

• In geval van crisissituaties waarbij 
de bestuurder is betrokken, kan 
de voorzitter de contacten indien 
noodzakelijk overnemen, te 
bepalen per situatie. 
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• Draagt de bestuurder zorg voor 
een goede relatie met 
middelbare scholen waar de 
leerlingen vervolgonderwijs 
volgen (VO). 

• Participeert de bestuurder actief 
in het samenwerkingsverband in 
het kader van Passend 
Onderwijs. 

• Voorts onderhoudt de bestuurder  
goede relaties met de 
betreffende gemeenten en 
andere externe netwerken of 
instanties (eg. besturen in de 
omgeving, lerarenopleidingen, 
ea).  
 

Functioneren 
van de 
bestuurder 

• De bestuurder beschikt over de 
benodigde bestuurlijke 
competenties, zoals opgenomen 
in de profielschets. 

• De bestuurder zorgt voor 
evenwicht in het uitvoeren van 
bestuurlijke en 
managementtaken. 

• De bestuurder houdt voldoende 
afstand van de dagelijkse gang 
van zaken om haar bestuurlijke 
taak te kunnen uitvoeren. 

• De benodigde competenties 
vormen de basis voor de 
beoordeling van het functioneren 
van de bestuurder door de 
remuneratiecommissie van de 
RvT. 

• Bij deze beoordeling maakt de 
commissie gebruik van de 
informatie die in de loop van het 
jaar over de bestuurder is 
verzameld.  

• Indien nodig worden tussentijds 
gesprekken met de bestuurder 
gevoerd. 

• De evaluatie van het functioneren 
van de bestuurder heeft een 
plaats op de jaarkalender en de 
resultaten worden vastgelegd over 
meerdere jaren. 

• Het oordeel van de RvT over het 
functioneren van de uitvoerend 
bestuurder wordt gebaseerd op 
het oordeel van de RvT over het 
functioneren van de organisatie, 
afgemeten aan de mate waarin de 
geformuleerde beoogde resultaten 
bereikt en de geformuleerde 
kaders voor de uitvoering 
gerespecteerd zijn. 

Functioneren 
van de 
organisatie 

• De kwaliteit van de bestuurlijke 
organisatie voldoet aan de code 
goed bestuur, zoals een 
jaarlijkse evaluatie van de RvT 
en overige bepalingen. 

• De bestuurder wordt ondersteund 
op een aantal terreinen, waarbij in 
ieder geval de controlfunctie is 
belegd. 

• De kwaliteit van de bestuurlijke 
huishouding blijkt uit de correcte 
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• De organisatie zet de middelen 
in ten behoeve van de 
onderwijskwaliteit. 

• Het staat de RvT vrij om, indien 
het noodzakelijk wordt geacht, 
zelf (aanvullende) gegevens te 
verzamelen, of daarvoor gebruik 
te maken van externe 
ondersteuning op kosten van de 
stichting. 

aanlevering van relevante 
documenten. 

• Jaarlijks worden het functioneren 
van het ITK  geëvalueerd. 

 
 
Intern Toezichtkader vastgesteld door de RvT d.d. 14 april 2021 


