
 

 

  

  
 

 

 
 

Visie op toezicht 
  

  

Inleiding 

Aeres is een vitale onderwijsorganisatie waarbij de Raad van Toezicht  waarde toevoegt aan de 
organisatie en de maatschappij doordat haar leden individueel en als team aansluiten bij de 
maatschappelijke opgave, het profiel en de context van Aeres.  
De Raad van Toezicht van Aeres hanteert bij haar rol als toezichthouder een zevental principes. 
 

1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid 
Wij handelen vanuit het besef van de positie van Aeres binnen de onderwijsketen. 

- De leden van de Raad van Toezicht werken individueel en als team vanuit het besef dat onderwijs 
van vitale maatschappelijke betekenis is en dat besluiten van het bestuur worden afgewogen in de 
vorm van ‘pas toe’ of ‘leg uit’. 

- De Raad van Toezicht hanteert bij het uitvoeren van haar rollen (toezichthouder, werkgever, 
klankbord en netwerker) de missie, visie en strategie van Aeres als toetssteen.  

2. Professionaliteit  
Wij zijn professionele toezichthouders 

- De leden van de Raad van Toezicht handelen vanuit de waarden uit het leiderschapsprofiel van 
Aeres (authentiek, bezield, moedig en doen)  

- De Raad van Toezicht werkt professioneel, efficiënt en gaat rolvast maar flexibel om met de 
verschillende rollen (toezichthouder, werkgever, klankbord en netwerker). 

- De Raad van Toezicht reflecteert jaarlijks op het eigen functioneren en gaat hierover in gesprek 
met het bestuur. 

- De leden van de Raad van Toezicht beschikken over de benodigde basiskennis zoals opgenomen in 
het functieprofiel voorzitter c.q. lid Raad van Toezicht.  

- De leden van de Raad van Toezicht investeren in de ontwikkeling van eigen kennis en kunde en 
vullen elkaar in kennis en kunde aan. 

- Op specialistischer niveau wordt een aantal onderwerpen belegd bij commissies (commissie 
Onderwijs, Onderzoek en Kwaliteitszorg, Auditcommissie en Remuneratiecommissie). 

3. Integriteit  
Wij zijn benaderbaar en zetten ons volop in voor onze taak 

- De Raad van Toezicht werkt constructief kritisch vanuit vertrouwen, in een open 
aanspreekcultuur, handelt betrouwbaar en neemt zorgvuldigheid in acht. 

- De leden van de Raad van Toezicht zetten zich volop in voor de toezichthoudende taak en zijn 
betrokken bij Aeres. 

4. Openheid  
Wij zijn transparant en onafhankelijk 

- De leden van de Raad van Toezicht zijn ontvankelijk voor interne en externe signalen en laten zien 
op welke wijze deze signalen worden besproken met het College van Bestuur. 

- De leden van de Raad van Toezicht voeren in een open houding het gesprek met interne- en 
externe stakeholders van Aeres en  staan open voor feedback van en dialoog met stakeholders  
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5. Verbinding  
Wij zijn in contact met belanghebbenden 

- De leden van de Raad van Toezicht weten wat er leeft in de samenleving en meer specifiek bij de 
eigen belanghebbenden en doelgroep en versterkt daarmee de dialoog met het bestuur  

- De Raad van Toezicht voert tenminste twee maal per jaar overleg met de medezeggenschap. 
- De Raad van Toezicht laat zich, in overleg met het bestuur, tijdens reguliere vergaderingen of 

commissie vergaderingen informeren door  leden van het Aeres MT over ontwikkelingen binnen 
de organisatie.  

6. Legitimiteit en compliance  
Wij handelen overeenkomstig geldende regelingen 

- De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig wet- en regelgeving. 
- De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig de statuten en het bestuursreglement van Aeres 
- De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig de geldende branchecodes goed bestuur. 

7. Verantwoording  
Wij leggen verantwoording af over onze werkzaamheden 

- De Raad van Toezicht legt verantwoording af over haar werkzaamheden en de wijze waarop zij 
haar toezichthoudende rol hanteert in het jaarverslag. 

 


