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Klachtencommissie Goed Bestuur MBO 
Toetsingskader 

Taak: interne handhavingsprocedure 

 
 
De lidmaatschapseisen 
 
Op basis van hoofdstuk 3 van de Branchecode Goed Bestuur in het MBO gelden de 
volgende verantwoordelijkheden van Colleges van Bestuur als lidmaatschapseisen: 

1. formuleert periodiek strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief een 

continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij tevens voor aanwezigheid en gebruik van 
een systeem van risicomanagement; 

2. formuleert in de statuten of het bestuursreglement voor welke zaken de raad van 
toezicht, aanvullend op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), 
goedkeuring wordt gevraagd; 

3. informeert de raad van toezicht actief en periodiek over de ontwikkelingen in de 
instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en 
biedt de raad van toezicht de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen of 
informatie in te winnen; 

4. draagt in overleg met de ondernemingsraad zorg voor een integriteitscode, met 
transparante spelregels over het omgaan met publieke middelen, medewerkers in 
de organisatie, onderhandelingspartners, invitaties en geschenken van derden; 

5. zorgt met instemming van de ondernemingsraad voor een transparante 
klachtenregeling voor externe belanghebbenden en met instemming van de 
ondernemingsraad en de deelnemersraad voor een transparante klachtenregeling 
voor interne belanghebbenden; 

6. zorgt ervoor dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun 
rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de 
instelling aan een daartoe aan te wijzen functionaris; 

7. publiceert de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het 
functioneren van het college van bestuur en raad van toezicht, de integriteitscode, 
de klachtenregelingen, de klokkenluidersregeling, het Geïntegreerd Jaardocument 

en de gegevens over de leden van het college van bestuur en de leden van de 
raad van toezicht op de website van de instelling; 

8. omschrijft bij een meerhoofdig college van bestuur in het bestuursreglement de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij een 
eenhoofdig college van bestuur de wijze van overleg met leidinggevenden in de 
instelling; 

9. evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken 
schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument; 

10. verantwoordt zich in het Geïntegreerd Jaardocument over de werking en 
resultaten van het interne risicomanagementsysteem en over de meerjarige 
continuïteit binnen de instelling; 

11. zorgt ervoor dat de instelling deelneemt aan sectorbrede monitors over de 
tevredenheid van studenten, medewerkers en het regionaal bedrijfsleven; 

12. vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor zijn 

leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van het college van 
bestuur, voor de voorzitter van het college van bestuur een meldingsplicht aan de 
voorzitter van de raad van toezicht en voor allen de verplichting om niet deel te 
nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen; 

13. maakt de eventuele nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor 
gehanteerd worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaardocument; 

14. zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met externe 
belanghebbenden in de organisatie wordt geformaliseerd, verankerd en 
onderhouden; 
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15. neemt deel aan de Benchmark MBO en geeft toestemming voor openbaarmaking 
van eigen gegevens, waarover in de vereniging wordt afgesproken dat deze 
collectief openbaar worden gemaakt; 

16. zorgt er bij de toepassing van wet- en regelgeving voor dat er geen nadelige 
gevolgen optreden voor andere leden van de vereniging, vergewist zich vooraf 
over deze mogelijke nadelige gevolgen en pleegt hierover indien nodig met 
andere leden of in verenigingsverband overleg; 

17. treedt in overleg met andere leden van de vereniging, als het van plan is een 
reguliere opleiding te starten in regio’s1 waarin andere leden reeds actief zijn, met 
de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen; 

18. voert overleg met andere leden van de vereniging, die in dezelfde regio 
opleidingen aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe 

arbeidsmarktperspectieven en indien nodig ook overleg met het regionaal 
bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot afstemming en afspraken te 
komen; 

19. komt de verenigingscodes na die in de vereniging worden afgesproken. 
 
Het toetsingskader 
 

A. Toetsing 
De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO voert - na een melding bij haar door 
een daartoe bevoegd College van Bestuur of de MBO Raad - een onderzoek uit, 
gericht op het objectief vaststellen of het lid zich al dan niet houdt aan de 
lidmaatschapseisen.  
De commissie voert een volledige toetsing uit (dus niet marginaal) en beperkt zich 
in haar oordeel tot de inhoud (en doet dus geen uitspraak over de wijze waarop 

het onderzoek is verlopen). De commissie meldt in haar oordeel de bij haar 
oordeel gebruikte bronnen. 
De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO vervult in geen geval de rol van 
mediator. 
 

B. Geen weging van de lidmaatschapseisen 
De Klachtencommissie Goed Bestuur MBO heeft overwogen of bij de beoordeling 
van meldingen verschil in zwaarte tussen lidmaatschapseisen een rol zou moeten 
spelen. Besloten is om dat niet te doen. Dat zou namelijk suggereren dat 
sommige lidmaatschapseisen minder belangrijk zouden zijn dan andere en de 
vraag kunnen opwerpen waarom deze dan zijn opgenomen in de code. Alle eisen 
tellen even zwaar en daarin wordt geen onderscheid gemaakt. 
 

C. Het onderzoek 
Het onderzoek is eerst en vooral gericht op factfinding en waarheidsvinding. Dat 
gebeurt op basis van een documentenanalyse, gesprekken met betrokkenen en 
het verzamelen van contextinformatie. 
 

D. Documentenanalyse 
Bij de documentenanalyse kunnen door de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO 
o.a. de volgende documenten worden betrokken (niet limitatief): 
- Strategische beleidsdocumenten; 

- Planningsdocumenten en  -instrumenten; 
- Documenten met betrekking tot de P&C cyclus; 
- Jaarverslag(en); 
- Statuten van de rechtspersoon; 
- Bestuursreglement; 
- Toezichtkader van de Raad van Toezicht; 

                                                             
1
 Voor het begrip regio kan ook worden gelezen: bovenregionaal of landelijk. Zo werkt een aantal vakinstellingen voor het 

gehele land en is voor hen het landelijk niveau het geëigende niveau. 
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- Agenda’s en verslagen, notulen van de vergaderingen van het College van 
Bestuur; 

- Agenda’s en verslagen, notulen van de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht 

- Agenda’s en verslagen van het overleg Raad van Toezicht – College van 
Bestuur; 

- Rapporten en verslagen van de externe accountant incl. managementletter; 
- Informatiemateriaal Raad van Toezicht; 
- Jaarkalender Raad van Toezicht; 
- Integriteitscode of (gedeeltelijke) opname van integriteitsbeleid in andere 

governance- en beleidsdocumenten; 
- Klachtenregelingen of (gedeeltelijke) opname in andere governance- en 

beleidsdocumenten; 
- Klokkenluidersregeling of (gedeeltelijke) opname in andere governance- of 

beleidsdocumenten; 
- Documenten of e-mails van de instelling die deelname aan landelijke monitors 

aantonen; 
- Documenten of e-mails van de instelling die deelname aan de Benchmark MBO 

aantonen; 
- Informatie van de website; 
- Het Organogram van de organisatie; 
- Documenten die casusinformatie weergeven; 
- Instellingsdocumenten die verwijzen naar of neerslag zijn van het naleven van 

codes. 
 

E. Gesprekken met betrokkenen 

Door de Klachtencommissie Goed Bestuur MBO kunnen o.a. de volgende personen 
worden betrokken (niet limitatief): 
- Leden Raad van Toezicht; 
- Leden College van Bestuur; 
- Secretaris College van Bestuur; 
- Controller; 
- Staffunctionarissen; 
- Leidinggevenden en opleidingsmanagers uit de organisatie; 
- Middenmanagement uit de organisatie; 
- Externe accountant; 
- De ondernemingsraad c.q. medezeggenschapsraad; 
- De deelmemersraad; 
- De MBO Raad; 
- Bij de casus betrokken medewerkers. 
 

F. Contextinformatie 
De Klachtencommissie heeft maximale ruimte om naar eigen believen 
contextvariabelen en contextinformatie te betrekken bij haar onderzoek en 
oordeel. 
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Dit toetsingskader kan worden aangehaald als: Klachtencommissie Goed Bestuur MBO, 
taak interne handhaving, Toetsingskader. 
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Dit toetsingskader treedt in werking op 1 januari 2016 
 
 


