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Toetsingskader Raad van Toezicht 
 
Geldend vanaf 24 juni 2021 
 
Het toetsingskader is de leidraad voor het handelen van de Raad van Toezicht van HKU. 
 
De Raad van Toezicht: 
1. volgt de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen. 
2. ziet er op toe dat het College van Bestuur eveneens werkt in overeenstemming met de Branchecode Goed 

Bestuur Hogescholen. 
3. acht een goede werkrelatie met het College van Bestuur van wezenlijk belang. Uitgangspunt daarbij is 

wederzijdse openheid van zaken en respect voor ieders eigen bestuurlijke positie.  
4. vormt zich een gedegen oordeel over het functioneren van het College van Bestuur en van elk van zijn leden. 

Daarin laat de Raad zich ook informeren. De Raad bespreekt het functioneren periodiek met betrokkenen.  
5. evalueert periodiek zijn eigen functioneren en dat van zijn leden. De Raad van Toezicht betrekt daarin het 

oordeel van het College van Bestuur. 
6. toetst in algemene zin op een efficiënte bedrijfsvoering, transparante procedures en een gezonde financiële 

positie. 
7. hanteert in algemene zin het Instellingsplan HKU als belangrijke context voor toetsing van het 

instellingsbeleid.  
 
 De Raad stelt jaarlijks, in overleg met het College van Bestuur, vast welke aandachtspunten in het nieuwe 

collegejaar de focus krijgen en welke stakeholders daarbij in het bijzonder van belang zijn. De Raad van 
Toezicht is in staat op deze aspecten tot een evenwichtig en kritisch oordeel te komen en bij te dragen aan de 
beleidsontwikkeling. De Raad van Toezicht rapporteert hierover in het Jaarverslag HKU. 

 
Naast de formele verplichtingen en verantwoordelijkheden, die de wet, statuten en de Branchecode Goed Bestuur 
Hogescholen aan de Raad van Toezicht opdragen, toont de Raad zich ook informeel betrokken bij HKU. De Raad van 
Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze actief toezicht.  

 

 
Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 juni 2021 

Uit de Branchecode Goed Bestuur Hogescholen:  
III.1.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden 
door het college van bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. De raad hanteert daartoe een toetsingskader 
waarin is uiteengezet op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden 
door het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangspunten daarbij worden gehanteerd. In de uitgangspunten 
is opgenomen dat de Raad van Toezicht bij zijn werkzaamheden de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie centraal stelt. Het toetsingskader wordt op de website van de hogeschool geplaatst.  
Van toepassing is artikel 10.3d van de WHW 


