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Toezichtvisie en -kader van de Raad van Toezicht 
van Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden 
 
 
INLEIDING 
De Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO 
2019. Met dit document geeft de Raad van Toezicht invulling aan Good practice #6 van de 
code: “Het intern toezicht ontwikkelt, in afstemming met het bestuur, een toezichtvisie en –
kader en operationaliseert deze. Hierin wordt onder andere helder hoe het interne toezicht 
invulling geeft aan haar rollen (adviseur, werkgever, toezichthouder en netwerker), hoe zij 
hiernaar handelt en welke informatie daarvoor nodig is. Hierbij wordt als uitgangspunt 
gehanteerd dat het bestuur de organisatie vertegenwoordigt”. 
 
TOEZICHTVISIE 
Het uitgangspunt van de toezichtvisie is dat het College van Bestuur, als statutair bestuur en 
bevoegd gezag van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, de organisatie bestuurt en 
vertegenwoordigt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de 
doelstellingen van de organisatie. Het College van Bestuur legt intern verantwoording af aan 
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht opereert op afstand.  
 
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden. De Raad van Toezicht 
beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur en treedt op als werkgever van 
het College van Bestuur. De Raad van Toezicht beslist over benoeming, beoordeling, 
beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. Daarnaast functioneert de Raad van 
Toezicht als adviseur van het College van Bestuur.  
 
Het organogram is als volgt: 
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De leden van het College van Bestuur zijn tevens rector van een van de locaties en vormen 
samen met de conrectoren de directie. Het managementteam bestaat uit de directie en de 
coördinatoren van beide locaties. 
 
De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden 
en de door haar in stand gehouden scholen Athena en Socrates, naar het maatschappelijk 
belang van onderwijs en naar het belang van de betrokken stakeholders. Het toezicht van de 
Raad van Toezicht op het College van Bestuur omvat in ieder geval de volgende indicatoren:  

- De maatschappelijke resultaten: de realisatie van de doelstellingen van Stichting 
Stedelijk Gymnasium Leiden; 

- De financiële resultaten: efficiency en financiële continuïteit; 
- De interne risicobeheersing: de manier waarop risico’s worden ingeschat en hoe 

daarmee wordt omgegaan; 
- De financiële verslaggeving; 
- De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording; 
- Het draagvlak in de organisatie inzake het gevoerde en het te voeren beleid en de 

werksfeer in de organisatie; 
- Naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; 
- Naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO. 

 
Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig de 
informatie die nodig is voor de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht. 
 
De Raad van Toezicht onderhoudt contacten met verschillende stakeholders, waaronder in 
het bijzonder de Gemeente Leiden en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
(GMR). Jaarlijks voert de voorzitter van de Raad van Toezicht samen met de voorzitter van 
het College van Bestuur een gesprek met de voor onderwijs verantwoordelijke wethouder 
van de Gemeente Leiden. Minimaal twee keer per jaar heeft de Raad van Toezicht overleg 
met (een afvaardiging van) de GMR over de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht 
kan de GMR ook raadplegen over het functioneren van het College van Bestuur.  
 
De GMR speelt daarnaast een belangrijke rol bij de selectie en benoeming van de leden van 
het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht. De GMR heeft adviesrecht op de 
profielschetsen van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht, participeert in 
benoemingsadviescommissies en draagt drie leden van de Raad van Toezicht bindend voor 
aan de Gemeente Leiden. Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende 
voordracht van de gehele GMR, twee leden van de Raad van Toezicht op bindende 
voordracht van de oudergeleding van de GMR. 
 
De leden van de Raad van Toezicht zijn intrinsiek gemotiveerd om vanuit hun rol een 
bijdrage te leveren aan het onderwijs in het algemeen en aan de Stichting Stedelijk 
Gymnasium Leiden in het bijzonder. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van zijn eigen functioneren en legt aan zowel interne als externe stakeholders 
verantwoording af. De werkwijze van de Raad van Toezicht is uitgewerkt in een reglement.  
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TOEZICHTKADER 
De regels omtrent het besturen en toezicht houden zijn vastgelegd in wetten, voorschriften 
en reglementen, waarvan de belangrijkste hieronder zijn opgesomd. We maken onderscheid 
tussen het externe en interne toezichtkader. Daarnaast zijn er besturingskaders en 
beheersingskaders die voor het toezicht van belang zijn, die hieronder ook zijn opgesomd. 
 
Extern toezichtkader: 

- Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) 
- Inspectie van het onderwijs 
- Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs 
- Gemeente Leiden 
- Code Goed Onderwijsbestuur VO 
- CAO Voortgezet Onderwijs 

 
Intern toezichtkader: 

- Statuten Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden  
- Reglement College van Bestuur  
- Profielschets College van Bestuur 
- Reglement Raad van Toezicht 
- Toezichtvisie en -kader van de RvT 
- Rooster van aftreden van de RvT  
- Profielschets Raad van Toezicht 
- Reglement Remuneratiecommissie van de RvT 
- Reglement Auditcommissie van de RvT 
- Treasurystatuut 
- Klachtenregeling 
- Integriteitscode  
- Klokkenluidersregeling 

 
Besturingskader: 

- Strategisch beleidsplan (schoolplan) 
- Jaarplan en jaarbegroting  
- Meerjarenbegroting (5 jaar) 
- Prestatieafspraken met College van Bestuur  

 
Beheersingskader: 

- Financiële kwartaalrapportages 
- Risicoanalyses 
- Formatieplanning 


