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De raad van toezicht van de Jacobus Fruytier scholengemeenschap besluit - gelet op artikel 2, vierde lid van 

de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 - tot vaststelling van het onderstaande “Reglement 

criteria nevenfuncties bestuurders”   

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

bestuurder: de bestuurder die door de raad van toezicht benoemd is tot bestuurder van de school; 

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 school of bedrijf 

wordt uitgeoefend;   

raad van toezicht: de raad van toezicht van de school; 

reglement: het “Reglement criteria nevenfuncties bestuurders” van de school; 

school:  Jacobus Fruytier scholengemeenschap 

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 school 

niet toegestaan om een nevenfunctie uit te oefenen gedurende de duur van het dienstverband bij de school.  

 

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 

4.1 De raad van toezicht besluit binnen zes weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in artikel 3 van 

het reglement. De raad van toezicht kan deze termijn met ten hoogste 6 weken verlengen. 

4.2 De raad van toezicht kan – alvorens op het verzoek te besluiten – de bestuurder om een nadere 

toelichting over de inhoud van de nevenfunctie vragen. 

4.3 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.  

4.4 De raad van toezicht kan de bevoegdheid om besluiten als bedoeld in het eerste lid van dit artikel te 

nemen 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 een gemeente waar een instelling van de school 

gevestigd is in het geval openbaar onderwijs deel uitmaakt van de school; 

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 school 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 hoofdfunctie bij de school; of 
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b. de uitoefening van de nevenfunctie kan leiden tot een ongewenste verstrengeling met de belangen van 

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

c. de uitoefening van de nevenfunctie de school dan wel het aanzien van de school 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 

8.1 De raad van toezicht kan het reglement wijzigen. 

8.2 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. 

8.3 Het reglement en iedere wijziging daarvan wordt gepubliceerd op de website van de school. 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 21 november 2017.  

 

M. Bogerd, voorzitter raad van toezicht 

 


