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Wijzigingen code Goed Bestuur PO-Raad per 1 augustus 2017 
 

Artikel 18 - Inrichting en functioneren van het schoolbestuur 
 Ongewijzigd, maar is een verwijzing naar dit artikel toegevoegd (zie lid 6): Lid 4: Het 

schoolbestuur vraagt feedback op het eigen functioneren. 
 Toegevoegd: Lid 5. Het schoolbestuur evalueert jaarlijks zijn functioneren en 

professionaliseringsactiviteiten. 

 Toegevoegd: Lid 6. De uitkomsten van het vierde en vijfde lid bespreekt het schoolbestuur 
met het intern toezichtsorgaan.  

 
Toelichting 

Naast de evaluatie van het eigen functioneren moet het schoolbestuur nu dus ook de eigen professionali-
seringsactiviteiten evalueren met het intern toezichtsorgaan. Wat het schoolbestuur per 1 augustus 

2017 ook moet bespreken met het intern toezichtsorgaan zijn de uitkomsten van de feedback op het 

functioneren van het schoolbestuur. 
 

Artikel 19 - Onafhankelijkheid 
 Gewijzigd: Lid 2. Een lid van het schoolbestuur kan niet tegelijkertijd de functie van intern 

toezichthouder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het 
schoolbestuur kan ook niet tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervullen bij een 
organisatie in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het 

gestelde in artikel 297a BW van toepassing. 
Ter vergelijking, oude lid 2: Geen lid van het schoolbestuur kan zijn iemand die wegens de 

vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in dezelfde sector en 
dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. Voorts is het 

gestelde in artikel 297a BW van toepassing.  

 Toegevoegd: Lid 3. Een (oud)toezichthouder van de organisatie is voor een periode van vier 
jaar niet benoembaar als bestuurder van dezelfde organisatie. 

 Toegevoegd: Lid 4. Een lid van het schoolbestuur meldt een potentieel tegenstrijdig belang bij 
de voorzitter van het intern toezichtsorgaan. 

 Toegevoegd: Lid 5. Het aanvaarden van een (on)betaalde nevenfunctie door een lid van het 
schoolbestuur is afhankelijk van de goedkeuring van het intern toezichtsorgaan.  

 Toegevoegd: Lid 6. Betaalde of onbetaalde nevenfuncties van het schoolbestuur worden 
vermeld in het jaarverslag. 

 

Toelichting 

De nieuwe code Goed Bestuur bepaalt dat leden van het schoolbestuur niet tegelijkertijd de functie van 
intern toezichthouder kunnen vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Ook kunnen zij 

niet tegelijkertijd toezichthouder zijn in ‘een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied’. 
Iemand die toezichthouder is geweest van de organisatie mag voor een periode van vier jaar niet 

benoemd worden als bestuurder van deze organisatie. Deze nieuwe regels over onverenigbaarheid van 
de functies van bestuurders en toezichthouders hebben geen betrekking op samenwerkingsverbanden 

passend onderwijs, zo deelt de PO-Raad op haar website mee. Indien een lid van het schoolbestuur te 

maken krijgt met potentiële tegenstrijdige belangen dan moet hij/zij dit melden bij de voorzitter van het 
intern toezichtsorgaan. Wanneer door een schoolbestuurslid een (on)betaalde nevenfunctie wordt 

aanvaard, dient hiervoor eerst goedkeuring te worden verleend door het intern toezichtsorgaan. 
Daarnaast dienen betaalde of onbetaalde nevenfuncties van het schoolbestuur te worden vermeld in 

het jaarverslag van de school. 

 
Artikel 22 - Informatiebehoefte intern toezichtsorgaan 

 Gewijzigd: Lid 2. Het intern toezichtsorgaan pleegt tenminste tweemaal per jaar overleg met 
de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad. 

Ter vergelijking, oude lid 2: Het intern toezichtsorgaan houdt tenminste eenmaal per jaar een 
gesprek met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.  
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Toelichting 

Waar het intern toezichtsorgaan voorheen minstens eenmaal per jaar moest spreken met de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, moet dit nu minimaal twee keer per jaar gebeuren. 

 
Artikel 23 - Inrichting en functioneren 

 Gewijzigd: Lid 3. Leden van het intern toezichtsorgaan hebben een van tevoren vastgestelde 

zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze termijn. De 
totale zittingsduur van een lid van het intern toezichtsorgaan bedraagt maximaal acht jaar. 
Ter vergelijking, oude lid 3: Leden van het intern toezichtsorgaan hebben een van tevoren 
vastgestelde zittingstermijn, waarbij is geregeld hoe wordt gehandeld aan het einde van deze 

termijn en dat herbenoeming slechts een beperkt aantal malen aan de orde kan zijn.  
 Toegevoegd: Lid 5. Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn 

eigen functioneren en professionaliseringsactiviteiten en evalueert deze jaarlijks. De 
uitkomsten van de evaluatie bespreekt het intern toezichtsorgaan met het schoolbestuur. 
Ter vergelijking, oude lid 5: Het intern toezichtsorgaan is verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van zijn eigen functioneren en evalueert dat regelmatig.  
 

Toelichting 

De totale zittingsduur van een lid van het intern toezichtsorgaan is gemaximeerd op acht jaren. Verder 
wordt ook het intern toezichtsorgaan verantwoordelijk gehouden voor de eigen professionaliserings-

activiteiten. Deze moeten vanaf 1 augustus ook jaarlijks geëvalueerd worden, waar dit voorheen ‘regel-
matig’ moest gebeuren. Men dient de uitkomsten van de evaluatie van de kwaliteit van het eigen 

functioneren en professionaliseringsactiviteiten voortaan te bespreken met het schoolbestuur. 
 

Artikel 24 - Onafhankelijkheid 

 Gewijzigd: Lid 2. Een lid van het intern toezichtsorgaan kan niet tegelijkertijd de functie van 
bestuurder vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Een lid van het intern 
toezicht kan ook niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een organisatie in 
een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied. 
Ter vergelijking, oude lid 2: Geen lid van het intern toezichtsorgaan kan zijn iemand die 

wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere organisatie in 
dezelfde sector en dezelfde regio met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden. 

Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing.  
 Toegevoegd: Lid 3. Een lid van het intern toezichtsorgaan kan geen lid van een intern 

toezichtsorgaan zijn bij een andere organisatie in dezelfde of aanpalende onderwijssector in 
hetzelfde voedingsgebied. Voorts is het gestelde in artikel 297b BW van toepassing. 

 Toegevoegd: Lid 4. Een lid van het intern toezichtsorgaan meldt een potentieel tegenstrijdig 
belang bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan. 

 Toegevoegd: Lid 5. Hoofd- en (on)betaalde nevenfuncties van het intern toezichtsorgaan 
worden gemeld bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan en vermeld in het jaarverslag. 

 

Toelichting 

Ook voor een lid van het intern toezichtsorgaan geldt dat hij/zij niet tegelijkertijd de functie van 
bestuurder kan vervullen bij een andere organisatie in dezelfde sector. Daarnaast kunnen zij niet 

tegelijkertijd bestuurder zijn ‘in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied’. Verder 
kunnen zij geen lid zijn van een intern toezichtsorgaan bij een andere organisatie ‘in dezelfde of 

aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied’. Zoals al vermeld bij de toelichting op artikel 

19, hebben ook deze nieuwe regels over onverenigbaarheid van de functies van bestuurders en toezicht-
houders geen betrekking op samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Indien een lid van het intern 

toezichtsorgaan te maken krijgt met potentiële tegenstrijdige belangen dan moet hij/zij dit melden bij 
de voorzitter van het intern toezichtsorgaan. Hoofdfuncties, betaalde en onbetaalde nevenfuncties van 

het intern toezichtsorgaan worden gemeld bij de voorzitter van het intern toezichtsorgaan. Daarnaast 
wordt dit vermeld in het jaarverslag. 


