
 

REGLEMENT RAAD VAN 
TOEZICHT NOVA COLLEGE 
 

 
Vastgesteld op 28 september 2021 

 

 

 

 

 

 



 

2  Reglement Raad van Toezicht Nova College 

Inleiding 

 

Het reglement Raad van Toezicht Nova College is gebaseerd op de statuten van het Nova College, het 

bestuursreglement, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de branchecode goed bestuur. Dit 

reglement is een aanvulling op deze regelingen en de bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt 

aan wet- en regelgeving die op het Nova College van toepassing zijn. Het reglement biedt een 

overzicht van bepalingen omtrent de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht 

en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden. Deze worden grotendeels nader 

uitgewerkt in de reglementen van de commissies van de raad van toezicht, de toezichtvisie en het 

toezichtkader. 
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1. Definities 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

 

WEB:   Wet Educatie en Beroepsonderwijs 

De Stichting:  De stichting voor educatie en beroepsonderwijs 

Nova College:  De stichting voor educatie en beroepsonderwijs 

RvT:   Raad van toezicht, zoals genoemd in hoofdstuk III van de statuten 

RC:   Remuneratiecommissie van de RvT 

AC:   Auditcommissie van de RvT 

OC:   Onderwijscommissie van de RvT 

CvB:   College van bestuur, zoals genoemd in hoofdstuk II van de statuten 

Statuten:  De statuten van het Nova College 

Branchecode:  De branchecode goed bestuur in het mbo 

OR:   Ondernemingsraad 

SR:   Studentenraad 
 
 
 
 
2. Positionering RvT  

De statuten van het Nova College voorzien in de RvT-structuur. Het CvB bestuurt het Nova College en 

de RvT houdt integraal toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken binnen het 

Nova College. De RvT staat het CvB met advies terzijde. 

 

 
3. Samenstelling  

3.1. Leden van de RvT worden benoemd conform hoofdstuk III van de statuten. 

3.2. De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het CvB en van 

welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. 

3.3. De voorzitter van de RvT is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:    

a. Het naar behoren functioneren van de RvT en zijn commissies; 

b. De vergaderingen van de RvT, waaronder begrepen de leiding en de orde van de 

vergaderingen, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en 

besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming; 

c. Het naar behoren doen verlopen van de contacten van de RvT met het CvB, de OR 

alsmede de SR; 

d. De behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het 

functioneren van de leden van het CvB betreft.  

 
4. Commissies 
4.1. De RvT heeft tenminste de volgende vaste commissies: 

a. Een remuneratiecommissie 

b. Een auditcommissie 

c. Een onderwijscommissie 
4.2. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling van de onder 4.1. genoemde 

commissies zijn vastgelegd in een reglement. 
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5. Werving, benoeming en aftreden 

5.1. De RvT benoemt, schorst en ontslaat zijn leden conform de bepalingen uit de statuten.  

5.2. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de RvT wordt gebruik gemaakt 

van de profielschetsen voor lid en voorzitter RvT.   

5.3. Wijzigingen in de profielschetsen vinden met inachtneming van de rechten van de OR en de 

SR plaats. 

5.4. Voor herbenoemingen wordt de procedure herbenoemingen Raad van Toezicht Nova College 

gevolgd. 

 
 

6. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden 

6.1. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de RvT en zijn commissies zijn nader 

uitgewerkt, in de statuten, het bestuursreglement en de reglementen van de RC, AC en OC.  

6.2. De RvT vertegenwoordigt na overleg met het CvB de stichting in gevallen, waarin er sprake is 

van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het CvB en de stichting. 

 

 

 

7. Werkwijze, besluitvorming en informatievoorziening 

7.1. De werkwijze en de besluitvorming zijn nader uitgewerkt in de statuten en het toezichtkader van 

de RvT. 

7.2. Het toezichtkader van de RvT beschrijft waarover en op welke wijze de informatievoorziening 

aan de RvT plaatsvindt.  

7.3. Fysieke aanwezigheid op één van de locaties van het Nova College heeft de voorkeur voor 

vergaderingen van de RvT en de commissies. De voorzitter van de RvT en de voorzitters van 

de commissies hebben daarnaast de mogelijkheid om indien zij dat noodzakelijk achten, in 

afstemming met de andere leden de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. 

7.4. De RvT wordt ten behoeve van zijn werkzaamheden bijgestaan door de bestuurssecretaris in 

dienst van de stichting. 

 

 

8. Evaluatie van het CvB en de RvT 

8.1. De evaluatie van de RvT en van het CvB door de RvT is geregeld in het reglement van de 

remuneratiecommissie.  

 

 

9. Belangenverstrengeling en nevenfuncties  

9.1. Elke vorm van en schijn van belangenverstrengeling van leden van de RvT die de uitoefening 

van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. De RvT en in het bijzonder de voorzitter van 

de RvT, bewaakt dit. 

9.2. Het lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en 

zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De RvT beslist of er sprake is van 

tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. 

9.3. Een lid van de RvT verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp 

waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.  
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9.4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de RvT is niet toegestaan. Van structurele 

belangenverstrengeling is sprake bij familiaire of vergelijkbare relaties met leden van de RvT, 

leden van het CvB of leden van het management dat rechtstreeks onder het CvB valt. 

9.5. Voor het aangaan van nevenfuncties zijn criteria opgesteld die in bijlage 1 nader zijn 

uitgewerkt.    

 

 

10. Honorering en aansprakelijkheidsverzekering 

10.1. De honorering van de voorzitter en de leden van de RvT wordt vastgesteld door de RvT op 

voorstel van de remuneratiecommissie.  

10.2. De honorering wordt opgenomen in het geïntegreerd jaardocument van het Nova College. 

10.3. Het Nova College zal de door de voorzitter en de leden van de RvT ten behoeve van het Nova 

College gemaakte redelijke onkosten aan hen vergoeden.  

 

 

11. Geheimhouding 

11.1. Elk lid van de RvT behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn 

toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk te beschouwen is, als strikt 

vertrouwelijk en maakt deze niet buiten de RvT en het CvB openbaar, ook niet na zijn aftreden 

of ontslag. Dit tenzij het Nova College deze informatie openbaar heeft gemaakt, als is 

vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is, door de RvT anders is beslist of 

openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak 

waartegen geen hogere voorziening openstaat. 

11.2. Ieder lid en oud-lid van de RvT zal de hem ter beschikking gestelde informatiedragers – digitaal 

en schriftelijk- op een zorgvuldige wijze bewaren en zonodig vernietigen.   

 

 

12. Verantwoording 

12.1. De RvT doet inhoudelijk verslag van zijn werkzaamheden in het geïntegreerd jaardocument van 

het Nova College.  

 

 

13. Overige bepalingen 

13.1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van wettelijke 

bepalingen, de statuten en het bestuursreglement.  

 

 

14. Wijziging reglement  

14.1. De RvT toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement.  

14.2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de RvT met inachtneming van wettelijke 

bepalingen en statuten. 

14.3. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Rvt en treedt de dag na 

besluitvorming in werking.  

14.4. Dit reglement vervangt de voorgaande versie met datum 19 juni 2018. 
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Bijlage 1: criteria nevenfuncties voor leden van het CvB en de RvT  

 

Deze bijlage is een nadere uitwerking van artikel 9 van het reglement voor de raad van 

toezicht. In deze bijlage worden de criteria voor nevenfuncties voor leden van het college van  

bestuur en de raad van toezicht nader vastgelegd. De nevenfuncties worden openbaar gemaakt via  

de website en het geïntegreerd jaardocument van het Nova College.  

  

  

Voor leden van het college van bestuur gelden de volgende uitgangspunten: 

 

- nevenwerkzaamheden worden beschouwd als een aanwinst, tenzij de nevenwerkzaamheden het  

vervullen van de functie bij het Nova College dan wel Nova Contract belemmeren; 

 - nevenwerkzaamheden worden beschouwd als een aanwinst, tenzij de nevenwerkzaamheden de 

belangen van het Nova College dan wel Nova Contract schaden; 

- het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van het Nova College of  

die naar verwachting een positief effect hebben op de invulling van de functie van de leden van het 

CvB of op het functioneren van het Nova College dan wel Nova  

Contract worden aangemoedigd.  

 

Criteria voor leden college van bestuur   

Het CvB kan een nevenfunctie aanvaarden als:  

1. de nevenfuncties in totaal niet zoveel tijd kosten dat dit ten koste gaat van een substantieel 

deel van de tijd die betrokkene beschikbaar heeft voor zijn functie in het CvB; het aantal en de 

omvang van de nevenfuncties kent daarom zijn beperking; 

2. de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Nova 

College dan wel Nova Contract; 

3. de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de 

functie in het CvB aan het aanzien van het Nova College dan wel Nova Contract; 

4. de nevenfunctie niet leidt tot een schijn van belangenverstrengeling; 

5. het aantal en de beloning van de nevenfuncties niet in strijd zijn met de wettelijke eisen.   

  

 

Procedure 

• Een lid van het CvB maakt allereerst zijn eigen afweging of hij een betaalde of onbetaalde  

 nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan meldt hij voorafgaand  

 aan het aanvaarden, de nieuwe nevenfunctie aan de vergadering van de RvT, voorzien van alle    

 relevante informatie gebaseerd op de bovengenoemde criteria. De RvT besluit op basis hiervan of  

 de nevenfunctie kan worden goedgekeurd.  

• Indien door tijdsdruk snelle besluitvorming noodzakelijk is, legt het lid van het CvB de nevenfunctie  

      aan de voorzitter van de RvT voor.  
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Voor leden van de raad van toezicht gelden de volgende uitgangspunten: 

 

- de leden van de RvT voorkomen dat ze een (neven-)functie aanvaarden die leidt tot een ongewenste 

belangenverstrengeling tussen het lidmaatschap van de RvT en een andere te aanvaarden  

(neven-)functie;  

- de leden van de RvT maken bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven-) functie de 

afweging of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de RvT. 

Het beperken van het aantal nevenfuncties tot vijf wordt over het algemeen gezien als een goed 

uitgangspunt maar is afhankelijk van de omvang van de nevenfuncties en de beschikbare tijd van het 

betreffende lid van de RvT.  

  

Criteria voor leden raad van toezicht   

Een lid van de RvT kan een (neven-)functie aanvaarden als: 

1. de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Nova 

College dan wel Nova Contract; 

2. de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de 

functie in de RvT of aan het aanzien van het Nova College dan wel Nova Contract; 

3. de nevenfunctie niet leidt tot een ongewenste (schijn van) belangenverstrengeling; 

4. hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de RvT op adequate wijze te 

vervullen;  

5. om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen aanvaardt een lid van de RvT geen 

(neven-)functie bij een andere onderwijsinstelling die zich richt op dezelfde doelgroepen als 

het Nova College dan wel Nova Contract.   

 

 

Procedure 

• Voor nieuwe leden geldt dat voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de RvT 

wordt verkend of zijn (neven-)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van het Nova 

College dan wel Nova Contract. 

• Een lid van de RvT maakt zijn eigen afweging of hij een (neven-)functie aanvaardt. Mocht hij 

van oordeel zijn dat hij de functie kan aanvaarden en dat hij deze wil combineren met zijn 

lidmaatschap van de RvT van het Nova College, dan meldt hij de nieuwe (neven-)functie aan 

de vergadering van de RvT voorzien van alle relevante informatie gebaseerd op de 

bovengenoemde criteria. De RvT besluit op basis hiervan of de nevenfunctie kan worden 

goedgekeurd.  

• Indien door tijdsdruk snelle besluitvorming noodzakelijk is, legt het lid van de RvT de 

nevenfunctie aan de voorzitter van de RvT voor.  


