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REGLEMENT CRITERIA NEVENFUNCTIES BESTUURDER(S) 
 
 
De Raad van Toezicht van Stichting Markland College besluit - gelet op artikel 2, vierde lid van 
de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ gedateerd 4 juni 2015 - tot vaststelling van het 
onderstaande ‘Reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s)’   
 
Artikel 1, Begripsbepalingen 
Bestuurder: de bestuurder die door de Raad van Toezicht benoemd is tot bestuurder 

van de stichting; 
Nevenfunctie: iedere functie op het terrein van besturen, adviseren of het verrichten van 

werkzaamheden, die al dan niet tegen een vergoeding, bij een andere 
instelling dan de stichting of bedrijf wordt uitgeoefend;   

Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting; 
Reglement: het ‘Reglement criteria nevenfuncties bestuurder(s)’ van de stichting; 
Stichting:  Stichting Markland College; 
Wet:  de Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
Artikel 2, Uitgangspunt 
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht is het een bestuurder 
van de stichting niet toegestaan om een nevenfunctie uit te oefenen gedurende de duur van het 
dienstverband bij de stichting.  
 
Artikel 3, Meldingsprocedure 
De bestuurder die voornemens is een nevenfunctie te aanvaarden, dient daarvan schriftelijk 
melding te maken bij de Raad van Toezicht. De bestuurder verzoekt de Raad van Toezicht om 
toestemming om de nevenfunctie te mogen uitoefenen. 
 
Artikel 4, Procedure verlenen toestemming 
Lid 1 
De Raad van Toezicht besluit binnen zes weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in 
artikel 3 van dit reglement. De Raad van Toezicht kan deze termijn met ten hoogste 6 weken 
verlengen. 
Lid 2 
De Raad van Toezicht kan - alvorens op het verzoek te besluiten - de bestuurder om een 
nadere toelichting over de inhoud van de nevenfunctie vragen. 
Lid 3 
De Raad van Toezicht deelt het besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel schriftelijk mee 
aan de bestuurder. In het geval het verzoek van de bestuurder wordt afgewezen, vermeldt de 
Raad van Toezicht in het besluit de gronden van die afwijzing.  
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Lid 4 
De Raad van Toezicht kan de bevoegdheid om besluiten te nemen als bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel mandateren aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 
Artikel 5, Niet toegestane nevenfuncties 
De hierna aangeduide nevenfuncties zijn niet toegestaan: 
a. lid van het College van B&W of de gemeenteraad van de gemeente waar de instelling van de 

stichting gevestigd is in het geval dat openbaar onderwijs deel uitmaakt van de stichting; 
b. lid van het bestuur van een onderwijsorganisatie binnen de sector voortgezet onderwijs; 
c. lid van een intern toezichthoudend orgaan bij een andere onderwijsorganisatie, tenzij deze 

onderwijsorganisatie buiten het voedingsgebied van de instelling(en) van de stichting 
gevestigd is. 

 
Artikel 6, Criteria beoordeling verzoek om toestemming 
Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van dit reglement, verleent de Raad van Toezicht geen 
toestemming aan de bestuurder voor het uitoefenen van een nevenfunctie indien: 
a. de uitoefening van de nevenfunctie ongewenst is met het oog op een goede vervulling door 

de bestuurder van zijn/haar hoofdfunctie bij de stichting; of 
b. de uitoefening van de nevenfunctie kan leiden tot een ongewenste verstrengeling met de 

belangen van de stichting dan wel kan leiden tot de schijn van een ongewenste 
belangenverstrengeling; of 

c. de uitoefening van de nevenfunctie de stichting dan wel het aanzien van de stichting schade 
kan berokkenen. 

 
Artikel 7, Publicatie nevenfuncties 
De nevenfuncties van een bestuurder worden gepubliceerd in het jaarverslag als bedoeld in 
artikel 103 van de wet.  
 
Artikel 8, Slotbepalingen 
Lid 1 
De Raad van Toezicht kan het reglement wijzigen. 
Lid 2 
Een wijziging van het reglement als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking op 
de eerste dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het besluit tot wijziging van het 
reglement genomen heeft. 
Lid 3 
Het reglement en iedere wijziging daarvan wordt gepubliceerd op de website van de stichting. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 23 juni 2017. 
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TOELICHTING 
 

De ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ van 4 juni 2015 formuleert als een van de zogenoemde 
lidmaatschapseisen, dat een reglement wordt vastgesteld waarin criteria zijn opgenomen 
omtrent het al dan niet toestaan van de uitoefening van nevenfuncties door bestuurders. 
Uitgangspunt van de code is dat de bestuurder voor de uitoefening van iedere nevenfunctie 
toestemming vraagt aan de intern toezichthouder. 
 
In dit reglement is uitgegaan van een onderwijsorganisatie waarbij aan de wettelijke opdracht 
om de functies van bestuur en intern toezicht te scheiden invulling is gegeven door middel van 
het zogenoemde Raad van Toezicht model. In die situaties waarin een andere vorm van die 
scheiding tussen bestuur en intern toezicht wordt toegepast, dienen de daarbij passende 
aanduidingen in het reglement te worden opgenomen.   
 
Richtlijnen ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ 
Hoofdstuk 4 van de ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ bevat 47 richtlijnen. De inhoud van deze 
richtlijnen moet terug te vinden zijn in hetzij de statuten, het bestuursreglement, het reglement 
intern toezicht, de integriteitscode, het reglement criteria nevenfuncties, hetzij in andere 
regelingen van de organisatie. Uitgaande van wat van deze richtlijnen reeds in de eigen statuten 
is opgenomen en is uitgewerkt, moet bezien worden welke richtlijnen nog in de verschillende 
reglementen en regelingen - waaronder begrepen het reglement criteria nevenfuncties 
bestuurder(s) - opgenomen moeten worden. Dat is derhalve maatwerk dat iedere organisatie 
zelf moet uitvoeren en dat kan leiden tot aanpassing van de bepalingen van dit Reglement 
criteria nevenfuncties bestuurder(s).    
 
Artikel 1 
In dit artikel is het begrip ‘nevenfunctie’ gedefinieerd.  
 
Artikel 2 
Hier is nogmaals het uitgangspunt weergegeven dat de bestuurder - alvorens elders een 
nevenfunctie te aanvaarden - toestemming dient te hebben van de Raad van Toezicht.  
 
Artikel 3 
De bestuurder meldt de Raad van Toezicht schriftelijk dat hij of zij een nevenfunctie wil gaan 
uitoefenen en vraagt om toestemming. 
 
Artikel 4 
Aangegeven is dat de Raad van Toezicht binnen een termijn van zes weken op het verzoek een 
besluit neemt. De Raad van Toezicht kan die termijn met ten hoogste 6 weken verlengen. Voor 
de termijn van zes weken kan vanzelfsprekend een ander getal gekozen worden mede 
afhankelijk van de vergaderfrequentie van de Raad van Toezicht. 
 
Het besluit van de Raad van Toezicht wordt schriftelijk aan de bestuurder kenbaar gemaakt. 
Geeft de Raad van Toezicht géén toestemming dan dient de Raad van Toezicht die afwijzing 
nadrukkelijk te motiveren.  
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De Raad van Toezicht kan besluiten de voorzitter te mandateren om in naam van de gehele 
Raad van Toezicht het besluit te nemen. Het is inherent aan de figuur van het mandaat dat de 
Raad van Toezicht de bevoegdheid heeft een door de voorzitter genomen besluit alsnog in te 
trekken. De Raad van Toezicht kan op enig moment ook besluiten het mandaat in te trekken.   
 
Artikel 5 
Dit artikel bevat een limitatieve lijst van nevenfuncties die sowieso verboden zijn. Naar eigen 
inzicht en specifieke omstandigheden kan deze lijst beperkt dan wel uitgebreid worden. 
 
Het verbod om geen lid te mogen zijn van een College van B&W of de gemeenteraad - in het 
geval van het openbaar onderwijs - vindt zijn grond in het gegeven dat de gemeente als extern 
toezichthouder met betrekking tot het openbaar onderwijs bepaalde bevoegd-heden kan 
uitoefenen. Denk bijvoorbeeld aan het optreden in het geval van ernstige taakverwaarlozing. 
Vermeden moet worden dat het lid van het College van B&W dan wel van de gemeenteraad 
over zijn/haar eigen rol als bestuurder van de openbare onderwijs-instelling moet oordelen. 
 
Artikel 6 
Naast de niet toegestane nevenfuncties die in artikel 5 zijn geformuleerd, bevat dit artikel een 
aantal criteria waaraan de Raad van Toezicht het verzoek om toestemming van de bestuurder 
kan toetsen. Ook hier geldt dat dit aantal criteria naar eigen inzicht en specifieke 
omstandigheden aangepast kan worden.  


