
 
Informatieprotocol Raad van Toezicht 

 
In het Toetsingskader van de Raad van Toezicht is een paragraaf gewijd aan de informatiebronnen die de Raad 
van Toezicht benut om voldoende op de hoogte te zijn van het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken 
in de Hogeschool om zijn rol als toezichthouder goed te kunnen vervullen. Om de belangrijkste onderwerpen 
systematisch aan de orde te stellen, heeft de Raad in nauw overleg met het College van Bestuur een tweejarige 
vergadercyclus opgesteld, waarin de relevante aandachtspunten zijn ondergebracht. Ook deze cyclus maakt deel 
uit van het toetsingskader. 
 
Ter aanvulling op hetgeen hierover in het Toetsingskader is opgenomen, wordt in dit protocol de informatie-
voorziening geëxpliciteerd naar de onderstaande drie rubrieken. 
 

1. Strategisch beleid 
 

1.1 Informatie die van strategisch belang is voor de HdK, zowel over interne als externe 
ontwikkelingen; 

1.2 informatie die verband houdt met belangrijke wijzigingen in de wet- en regelgeving; 
1.3 voorstellen voor besluitvorming waarvoor goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is op 

grond van de WHW, het bestuursreglement en/of de governancecode; 
1.4 informatie die betrekking heeft op (dreigende problemen in) de relatie tussen de CvB-leden 

onderling, CvB en Medezeggenschapsraad en op de relatie van de HdK met externe 
stakeholders  w.o. ministeries, gemeente(n), externe toezichthouders, partnerinstellingen, 
branchevereniging, etc.; 
 

2.  Planning & control 
 
2.1 Informatie die samenhangt en voortvloeit uit de planning- en controlcyclus, w.o. kaderbrief, 

begroting, jaarrekening, managementletter van de externe accountant, jaarverslag, 
instellingsplan, het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties, het 
bestuursreglement, reorganisaties; 

2.2 informatie met betrekking tot de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, w.o. benchmark-
gegevens, visitatierapporten in het kader van accreditaties en bestuurlijk relevante rapporten 
van NVAO, Inspectie van het Onderwijs en andere non-gouvernementele organisaties. 
 

3. Over de interne organisatie 
 
3.1 Informatie over benoemingen en ontslag van sleutelfunctionarissen, anders dan vanwege het 

bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd; 
3.2 jaarverslagen van de Centrale Medezeggenschapsraad, de Examen- en Opleidingscommissies; 
3.3 de uitkomsten van medewerkers- en studententevredenheidsonderzoeken; 
3.4 informatie met betrekking tot klachten van medewerkers, studenten, ouders van leerlingen 

SvJT; 
3.5 informatie met betrekking tot belangrijke gerechtelijke procedures; 
3.6 meldingen bij vertrouwenspersonen en via de Klokkenluidersregeling HdK; 
3.7 integriteitsonderzoeken; 
3.8 interne ontwikkelingen waarvan mag worden verwacht dat de HdK daarover publicitaire 

aandacht krijgt. 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht op 8 april 2019 
 


