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1. Inleiding 

Dit kader wordt vastgesteld voor de jaren 2020-2021, daarna volgt een evaluatie en eventuele 
bijstelling tijdens het jaarlijkse evaluatiemoment van de RvT. 

De rol van de Raad van Toezicht (RvT) is integraal toezicht houden op de realisatie van de 
doelstellingen van Progresso, het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de 
stichting en de door haar in standgehouden scholen. De RvT is werkgever van de bestuurder, staat 
hem met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de bestuurder gevraagd en ongevraagd 
adviseren. 

Het toezicht van de RvT is gebaseerd op de criteria die vermeld staan in de wet- en regelgeving zoals 
die geldt voor de onderwijssector, de Governancecode, Statuten van Progresso (19 maart 2014), 
Reglement Raad van Toezicht (2014), het Bestuursreglement (2014) en het Strategisch beleidsplan. 

De RvT hanteert in de uitoefening van zijn rol de volgende werkwijze: 

Toezichtvisie. Het vertrekpunt en de kernwaarden van de RvT inzake het toezicht bij Progresso. 

Toezichtkader. Hierin heeft de RvT de aanpak van haar toezicht uitgewerkt: met het waarop en 
waarmee de RvT toezicht houdt, hoe zij dat aanpakt, welke informatie daarvoor vergaart, en wanneer 
zij die gebruikt. 

Toetsingskader. Hierin geeft de RvT aan wat de meetbare onderdelen (criteria en ijkpunten) zijn in 
het toezichtkader. 

Informatieprotocol. Hierin geeft de RvT aan op welke informatie de RvT het toezicht in ieder geval 
baseert, op welk moment de informatie beschikbaar is en welke positie de commissies van de RvT 
hierin hebben.  Deze informatie dient het gehele verantwoordelijkheidsgebied van de RvT te 
ondersteunen (advies, werkgeverschap, governance, goedkeuringsbesluiten, eigen werkzaamheden 
& evaluatie en verantwoording). 

Het geheel van deze aanpak vormt het Operationeel Toezichtkader (OT). 

De RvT bevordert proactief toezicht door in dit OT aan te geven wat zij belangrijk vindt in haar 
toezicht (toezichtvisie), op welke wijze zij toezicht wil houden (toezichtkader) en uitoefenen 
(toetsingskader). 

De RvT verstaat onder proactief toezicht: 

w Toezicht dat toegevoegde waarde oplevert voor bestuur, de organisatie en de maatschappij;  
w Toezicht dat ervoor zorgt dat de stichting Progresso zich maatschappelijk verantwoord 

positioneert in de Amsterdamse (onderwijs) wereld; 
w Toezicht dat met het Bestuur professioneel kritisch meedenkt en vooruitkijkt, strategische 

thema’s agendeert, doelen stelt en evalueert en onderwijskwaliteit borgt. 
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2. Toezichtsvisie 

De Raad van Toezicht beschouwt de principes uit de governancecode van de VO-Raad en de 
kernwaar-den en kwaliteitskenmerken uit het verenigingsconvenant van de VTOI-NVTK als leidend 
voor het eigen functioneren. 

Onze kernwaarden zijn: 

§ Integriteit. De Raad van Toezicht verbindt zich aan integriteit en de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur. Wij geven vertrouwen, zijn betrouwbaar, handelen zorgvuldig, zetten ons in, 
zoeken de samenwerking en gaan met respect om met eenieder die bij de organisatie betrokken 
is. 

§ Maatschappelijk betrokken. De leden van Raad van Toezicht werken vanuit het besef dat zij 
met hun handelen maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen: zij dienen een publiek belang. 
Toezicht staat in het licht van de grote maatschappelijke betekenis van onderwijs. Nu het 
onderwijs met publiek geld gefinancierd wordt, borgt de raad van toezicht door haar werk de 
correcte besteding van de beschikbaar gestelde middelen. 

§ Verbinding. De Raad van Toezicht voelt zich verbonden met Progresso en de Amsterdamse 
(onderwijs) wereld. De Rvt verbindt zich aan de openbare identiteit, de waarden en het 
strategisch beleid van de organisatie. We richten ons op de toekomst en zien erop toe dat het 
noodzakelijke gedaan wordt om deze identiteit, waarden en doelen te realiseren. We verbinden 
ons met onze stakeholders door in onze samenstelling rekening te houden met herkenbaarheid 
voor de omgeving, en door erop toe te zien dat de organisatie actieve relaties onderhoudt met 
relevante partijen in de Amsterdamse samenleving, met hen in gesprek is en hun belangen dient.  
De RvT heeft een actieve informatieplicht en ziet erop toe dat en er bij beleidsontwikkeling en 
besluitvorming informatie uit de omgeving op een verantwoorde manier wordt betrokken;  

§ Professionaliteit. De lat ligt hoog, dus reflecteren we jaarlijks op ons eigen en elkaars handelen. 
Daarnaast laten we ons informeren, we volgen zo nodig trainingen of cursussen en hebben voor 
scholing binnen onze jaarplanning tijd gereserveerd. Vertrouwen, betrouwbaarheid, respect, 
betrokkenheid en terzake kundig zijn woorden die ons kenmerken. 

Uitgangspunt 

In dit OT beschrijven wij hoe wij integraal en onafhankelijk toezicht houden op de realisatie van de 
voornemens van Progresso, het beleid van het Bestuur en de algemene zaken binnen Progresso. De 
RvT heeft daarbij voor ogen dat de tien voornemens die een afgeleide zijn van de missie en visie van 
Progresso worden gerealiseerd: 

1. De onderwijsinspectie erkent onze kwaliteit; 
2. Leerlingen en ouders zijn trots op onze scholen en voelen zich betrokken; 
3. Medewerkers zijn betrokken, bekwaam en gekwalificeerd; 
4. Medewerkers voelen zich erkend en gewaardeerd; 
5. Het onderwijs is toekomstgericht, biedt kansen en helpt leerlingen naar de juiste 

vervolgopleiding; 
6. Het onderwijs besteedt aandacht aan Bildung, normen en waarden en netwerken en helpt 

leerlingen zich maximaal te ontwikkelen; 
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7. Ons leer- en werkklimaat is veilig; 
8. De organisatie is transparant, efficiënt georganiseerd en wordt effectief geleid; 
9. De organisatie is financieel gezond, toekomstbestendig en heeft voldoende buffer; 
10. We leven en werken naar de code ‘Goed Onderwijsbestuur VO’. 

Uiteraard vertrekken wij vanuit wet- en regelgeving en de bevoegdheden die de wet en de statuten 
aan de Raad van Toezicht toekennen. Ons toetsingskader definieert welke aspecten gemonitord 
worden en waarover we met het College van Bestuur in gesprek zijn. 

Het operationeel toezichtkader ontslaat de RvT op geen enkel moment van haar integrale 
verantwoordelijkheid als toezichthoudend orgaan noch de individuele leden van hun individuele 
verantwoordelijkheid als toezichthouder van de stichting. 

Definitie Integraal toezicht 

De RvT verstaat hieronder het toezicht op het goed functioneren van alle mensen en systemen 
binnen Progresso. Daarbij wordt gekeken naar ‘harde’ factoren (concrete en meetbare factoren) en 
ook ‘zachte‘ factoren (signalen, minder concrete en lastig meetbare factoren). 

De RvT vindt integraal toezicht belangrijk om strategische besluitvorming te kunnen toetsen aan de 
strategie en continuïteit van Progresso. 

De RvT bevordert integraal toezicht door een goede informatievoorziening en gestructureerd contact 
te onderhouden met belanghebbenden. 

Integraal toezicht verder ingevuld 

De RvT ziet toe op: 

w Het ontwikkelen en realiseren van het strategisch beleid en de daaruit voortvloeiende 
voornemens van Progresso;  

w Het toetsen of bij de ontwikkeling en realisatie van de strategie stakeholders c.q. de leerlingen in 
het voedingsgebied van onze scholen zodanig betrokken zijn dat de strategie herkenbaar is en 
tegemoet komt aan de belangen van de verschillende stakeholders. Daarbij hoort het toezicht op 
diversiteitsbeleid van de organisatie; 

w De onderwijskwaliteit van de scholen die tot Progresso behoren. De raad wil zien dat de 
leerlingen ruime kansen en ondersteuning krijgen om zichzelf te ontwikkelen en voldoende 
voorbereid op de toekomst de scholen verlaten; 

w De toegankelijkheid van het openbaar onderwijs voor alle kinderen in het voedingsgebied; 
w Het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Progresso; 
w Het functioneren van het bestuur; 
w Het imago van de scholen en daarmee de continuïteit van Progresso (instroom van nieuwe 

leerlingen); 
w De naleving van wettelijke regels en voorschriften en de governancecode; 
w De veiligheid en tevredenheid van medewerkers, leerlingen en ouders; 
w De bedrijfsvoering van Progresso, waarbij aandacht is voor de risico’s die Progresso loopt;  
w Het HRM-beleid van Progresso. 



 

 

6 
 

Onafhankelijk toezicht 

De RvT verstaat onder onafhankelijk toezicht: 

w Het eigenstandig voorbereiden, inrichten, uitvoeren en evalueren van zijn toezicht. 
w Identificeren en raadplegen van meerdere onafhankelijke informatiebronnen. 
w Uitsluiten van belangenverstrengeling tussen (persoonlijke) belangen van leden van de RvT 

onderling en Progresso. 
w De RvT vindt onafhankelijk toezicht belangrijk en ziet erop toe dat de belangen van alle 

belanghebbenden bij strategische besluiten zorgvuldig worden afgewogen.  

Taken en rollen van de RvT 

De RvT onderscheidt de volgende taken en rollen. 

1. Strategisch advies en klankbordfunctie voor het CvB; 
2. Intern toezicht en toezicht vanuit de maatschappelijke opdracht; 
3. Goedkeurende bevoegdheden (strategisch beleid, begroting etc.); 
4. Werkgeverschap Bestuur (remuneratie); 
5. Toezien op de uitvoering van goed bestuur (governance); 
6. Aandacht voor eigen werkzaamheden en professionaliteit (evaluatie en scholing) en 
7. Verantwoording aan stakeholders (bijvoorbeeld via het jaarverslag). 

De RvT bevordert het afleggen van verantwoording door in het jaarverslag op transparante wijze 
verslag te doen van alle relevante besluiten, activiteiten en voornemens.  

De RvT bevordert en ziet tevens toe op het jaarlijks afleggen van verantwoording aan de RvT door het 
bestuur. 
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3. TOEZICHTKADER 

Inrichting 

Om integraal, onafhankelijk en proactief toezicht te kunnen houden kent Progresso het two-tier-
systeem, waarbij het bevoegd gezag is opgesplitst in Bestuur en toezicht. De RvT bestaat uit 5 leden, 
statutair kan worden gekozen voor een raad van maximaal 7 leden. 

De RvT wordt samengesteld op basis van profielschetsen, voor de leden individueel en voor de 
voorzitter in het bijzonder. Bij het opstellen van de profielschetsen wordt rekening gehouden met de 
actuele strategische, beleidsmatige en beheersmatige situatie van Progresso. De profielschetsen 
worden in samenspraak met de MR geactualiseerd op het moment dat een vacature ontstaat in de 
RvT. 

Het is de primaire taak van de RvT om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. 

De Raad werkt met structurele en commissies, te weten: 

1. Audit Committee; 
2. Commissie Onderwijs & HRM; 
3. Remuneratie Commissie. 

Daarnaast kan de RvT tijdelijke commissies instellen of portefeuillehouders aanwijzen. 

Het doel van een commissie is om de bestuurder te adviseren en/of besluitvorming in de Raad van 
Toezicht voor te bereiden. Besluiten worden altijd gezamenlijk in de plenaire vergadering van de RvT 
of door het bestuur (afhankelijk van het onderwerp) en niet in de commissies, genomen. 

De leden van de RvT komen per jaar zoveel keer bijeen als nodig is om de verantwoordelijkheden van 
de RvT waar te kunnen maken, de bevoegdheden uit te kunnen oefenen en de functies en taken te 
kunnen uitvoeren. Minimaal vergadert de RvT 5 maal per jaar. Daarnaast hebben de bestuurder en 
de RvT regelmatig informeel contact met elkaar. In aanvulling hierop houdt de RvT een jaarlijkse 
reflectie en evaluatiebijeenkomst. 

Stijl en gedrag 

De leden van de RvT zien zichzelf niet als een groep individuele toezichthouders maar beschouwen 
zichzelf als een team dat goed wil samenwerken om de kwaliteit van Bestuur en toezicht voortdurend 
te verbeteren. De RvT voelt zich individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor het goed 
functioneren van de RvT. De RvT wil vertrouwen krijgen en behouden in Progresso en zal op haar 
beurt vertrouwen geven. 

De RvT heeft respect voor ieders inbreng, streeft naar consensus, en neemt, conform de statuten, 
beslissingen met volstrekte meerderheid van stemmen. Genomen besluiten worden naar buiten toe 
ondersteund door de voltallige raad, ook al behoorde een lid van de RvT ten tijde van de 
besluitvorming eventueel tot de minderheid van stemmen. 
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Werkgever 

Voor het uitvoeren van de werkgeversrol heeft de RvT de Remuneratiecommissie ingesteld. Voor 
deze commissie is in 2016 een reglement vastgelegd. De werkgeversrol is een taak van de RvT als 
geheel, de commissie vervult hierin de rol van primus inter pares. 

Over de gesprekken met het bestuur is (in artikel 8 van het reglement van de 
Remuneratiecommissie) het volgende afgesproken: 

1. De remuneratiecommissie voert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als nodig een 
(jaar)gesprek met de bestuurder. 

2. De agenda van deze gesprekken wordt mede op basis van input van de RvT en het Bestuur in 
gezamenlijkheid gemaakt.  

3. Van het jaargesprek en van de eventueel gemaakte afspraken wordt een verslag gemaakt dat in 
het dossier van de Bestuurder wordt opgenomen. 

De agenda dient minimaal de volgende onderwerpen te bevatten: 

1. De realisatie van de gestelde doelen in het jaar daarvoor; 
2. De doelen en plannen voor de nieuwe periode en de rol die de Bestuurder daarin persoonlijk 

vervult; 
3. Het persoonlijk functioneren, en een oordeel van de RvT over het functioneren (op basis van de 

inzichten van de individuele leden van de RvT en/of eventueel onderbouwd met een onderzoek); 
4. Arbeidsvoorwaarden. 

De doelen zijn daarbij vanzelfsprekend een logische afgeleide van strategie en vastgelegd beleid. 

In de gesprekken komen ook actuele ontwikkelingen aan de orde die doelen en plannen beïnvloeden 
en er is aandacht voor wat er in het proces gebeurt. 

Ondersteuning 

In het Reglement van de RvT heeft de raad bepaald dat het secretariaat van de RvT wordt verzorgd 
door het bestuurssecretariaat. 

De bestuurssecretaris is in dit kader belast met advisering, beleidsondersteuning, 
informatievoorziening, agendabewaking, opstellen van de vergaderstukken, maken en bewaken van 
de (jaar)planning, verslaglegging, correspondentie en het archief. 

De raad heeft bepaald dat de bestuurssecretaris zich voor verslaglegging tijdens de vergadering 
eventueel kan laten ondersteunen door een medewerker van de staf van Progresso.  

Opstellen vergaderagenda 

De voorzitter van de RvT of de voorzitter van een commissie stelt samen met het bestuur de agenda 
voor de vergadering op van de plenaire bijeenkomst respectievelijk de betreffende commissie. Leden 
van de RvT kunnen te allen tijde agendapunten doorgeven aan de voorzitter van de betreffende 
bijeenkomst. 
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Verslagen van de Raad 

Van elke vergadering wordt de besluiten- en actiepuntenlijst toegezonden aan de gehele RvT en het 
bestuur. Verslagen van commissievergaderingen worden besproken in de plenaire vergadering, maar 
in de commissievergadering vastgesteld. 

Evaluatie 

Conform artikel 13 van het Reglement voor de Raad van Toezicht komt de RvT jaarlijks bijeen voor 
een evaluatie. Conform de governacecode van de VO-raad en het verenigingsconvenant van de VTOI-
NVTK vindt periodiek een externe evaluatie plaats. 

De RvT bepaalt tijdens de voorbereiding van de evaluatie of bestuur en ondersteuning worden 
uitgenodigd voor de evaluatiedag of delen daarvan. Indien ervoor wordt gekozen dat het bestuur niet 
aanwezig zal zijn, worden de conclusies en actiepunten van de evaluatie besproken met het bestuur 
en met het medezeggenschapsorgaan waarmee de RvT twee keer per jaar een overleg voert.  

De RvT kan besluiten in het kader van eventuele verslaglegging en voortgang van afspraken de 
bestuurssecretaris uit te nodigen voor de evaluatie. Indien daarvoor niet wordt gekozen zal een van 
de leden van de RvT de verslaglegging van de evaluatie voor het jaarverslag verzorgen. 

De werkzaamheden zoals beschreven in dit operationeel toezichtkader worden tijdens de evaluatie 
kritisch besproken. 

De governance driehoek- overleg medezeggenschap  

Door de invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is de rol van de 
(G)MR ten opzichte van de toezichthouder op 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum is het 
verplicht dat de (G)MR minimaal tweemaal per jaar overlegt met de toezichthouder.  

Mede in het kader van deze wet hecht de RvT aan een krachtige governance driehoek en een 
constructieve rol van de medezeggenschap in de organisatie.  De onderwerpen van de gesprekken 
tussen de GMR en de RvT worden ontleend aan de genoemde onderwerpen bij ‘integraal toezicht’. 
Daarnaast bespreekt de RvT, in het kader van de uitgangspunten transparantie en verbinding, de 
opbrengst en de actiepunten uit de eigen jaarlijkse evaluatie van de RvT. 

In principe bereiden de GMR en de RvT de gesprekken om en om voor, waarbij de bestuurssecretaris 
een ondersteunende rol kan vervullen. Van de gesprekken wordt een verslag gemaakt.  
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4. TOETSINGSKADER 

De Raad van Toezicht verwacht dat Progresso in control is. De RvT gaat daarbij uit van een Integrale 
PDCA (Plan Do Check Act)-cyclus op organisatieniveau, waarbij de RvT vanuit haar toezichthoudende 
rol integraal betrokken is bij de planvorming tot en met de beoordeling van de bereikte resultaten. 

Adequaat risicomanagement: Een systeem van risicoanalyse en -beheersing op organisatieniveau, 
dat passend is bij de doelen van Progresso, waarbij de risico’s en maatregelen ter beheersing van die 
risico’s in kaart zijn gebracht.  

Compliance: Progresso dient te voldoen aan de voor de scholen geldende wet- en regelgeving en 
codes. Daarbij is er ook aandacht voor (cyber) security, data en privacyaspecten (AVG). De RvT 
bevraagt het bestuur hierop regelmatig. Compliance wordt onderbouwd door een systeem van 
interne en externe audits, waaronder regelmatige controles door bestuur en directie en de 
instellingsaccountant. De RvT houdt hierop toezicht door voornoemd systeem van checks & balances.  

Resultaatgerichtheid: Monitoren van de te bereiken resultaten, die – binnen de kaders van de 
PDCA-cyclus – zijn gebaseerd op de strategie (de schoolplannen, de jaarplannen en de kaderbrief 
voor een begrotingsjaar). Het gaat daarbij om objectief meetbare alsook om merkbare resultaten. 

Kwaliteitszorg: Het toepassen van de PDCA-cyclus om gestalte te geven aan een cultuur van 
voortdurend planmatig leren en verbeteren. 

De RvT laat zich door het bestuur regelmatig informeren over de stand van zaken van de realisering 
van de beoogde resultaten. De RvT beoordeelt op resultaten en op functioneren. 

De RvT beoordeelt het persoonlijk functioneren van het Bestuur conform de afspraken die daarover 
in het reglement van de Remuneratiecommissie zijn gemaakt. 
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5. INFORMATIE PROTOCOL 

Informatiebronnen 

w De RvT verkrijgt informatie uit (in elk geval) de volgende (onafhankelijke) bronnen: 
w CvB; 
w Directie, staf en management, waaronder de controller; 
w De instellingsaccountant; 
w Interne audits, waaronder het contact met de medezeggenschapsraad (twee keer per jaar wordt 

een vergadering met de MR belegd) en de schoolbezoeken; 
w Externe audits, waaronder het 4-jaarlijks Inspectiebezoek; 
w Studiebijeenkomsten (hiervoor kunnen externe adviseurs uitgenodigd worden); 
w Jaarverslagen van externe verbonden partijen (o.a. samenwerkingsverband); 
w Rapportages en beleidsstukken zoals in onderstaande tabel beschreven. 

Informatieflow 

Document In-/extern Onderdeel 
van 

Cyclus Kwartaal 1e 
bespreking 
in 

Rol RvT 

Bestuursverslag Intern Jaarverslag Jaarlijks 4e  O&HRM/Audit Goedkeuren 

Risicoparagraaf Intern Jaarverslag Jaarlijks Elk Audit Goedkeuren/
Monitoren 

Landelijke Benchmark 
Examens 

Extern Managementv
ensters 

Jaarlijks 2e O&HRM Monitoren 

Nota Rapportage & 
Determinatie 

Intern PDCA Jaarlijks 1e O&HRM Bespreken 

Strategie Intern  4-jaarlijks  Plenair Goedkeuren 

sHRM-beleidsplan Intern  4-jaarlijks  O&HRM Goedkeuren 

Financiële (T) 
Rapportages 

Intern PDCA 4-
maandelijks 

1e, 2e, 3e Audit Goedkeuren 

Belangrijke 
incidenten (waaronder 
inspectiemeldingen) 

Extern  Terstond  Plenair Kennisnemen
/Bespreken/
Feedback 

Inspectierapporten Extern  Bij 
oplevering 

 Onderwerp 
afhankelijk 

Kennisnemen
/Bespreken/
Feedback 

Auditrapportages 
(bijv. Dalton, 
Kunskapsskolan) 

Extern PDCA Bij 
oplevering 

 Onderwerp 
afhankelijk 

Kennisnemen
/Bespreken/
Feedabck 

Kwaliteitsagenda  PDCA Jaarlijks 2e O&HRM/Audit Kennisnemen
/Bespreken/
Feedback 

Schoolgezondheidsprof
ielen GGD (2e en 4e 
leerjaar, per school) 

 PDCA Jaarlijks 1e O&HRM Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

IDU + Kwaliteitskaart Extern PDCA Jaarlijks 1e O&HRM Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 
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AO-IB Intern PDCA Bij 
wijziging 

 Audit Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

Financiële 
jaarrekening 

Intern Jaarverslag Jaarlijks 4e Audit Goedkeuren 

Jaarverslag 
accountant  

Extern Jaarverslag Jaarlijks 4e Audit Goedkeuren 

Managementletter 
(accountant) 

Extern  Jaarlijks 4e Audit Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

Treausuryplan en evt. 
treasury jaarplan 

Extern PDCA Bij 
wijziging 

 Audit Goedkeuren 

Cao/wijzigingen in de 
cao 

Extern  Bij 
wijziging 

 Plenair Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

Formatie (uitputting) Intern Financiële 
(T) 
Rapportages 

4 
maandelijks 

1e, 2e, 3e Audit Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

Overzicht niet 
vervulde vacatures 

Intern  Jaarlijks 1e O&HRM Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

Begroting, inclusief 
meerjaren begroting 

Intern PDCA Jaarlijks 2e Audit Goedkeuren 

Meerjaren 
Invensteringsplan 
(MJIP) 

Intern PDCA Jaarlijks 2e Audit Goedkeuren 

Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJOP) 

Intern PDCA Jaarlijks 2e Audit Goedkeuren 

Kaderbrief inclusief 
bestuurlijke 
jaardoelen 

Intern PDCA Jaarlijks 1e Audit Kennisne-
men/Besprek
en/Feedback 

TIG (indicatoren – 
per school - aantal 
onvoldoendes, 
examenresultaten, 
verzuim (leerlingen 
en personeel) 

Intern PDCA Elke 
vergadering 

Elk O&HRM Monitoring 

 

 


