
Informatieprotocol  
Raad van toezicht 
 

Vastgesteld door raad van toezicht op 1 april 2022 

 

Aan dit informatieprotocol liggen de volgende uitgangspunten ten grondslag:  

i. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het door het college van 

bestuur gevoerde bestuur en op de algemene gang van zaken van Openbaar Onderwijs 

Groningen.  

ii. De visie op de wijze waarop de raad van toezicht uitvoering geeft aan de toezichtstaak is 

vastgelegd in de Toezichtvisie.  

iii. Bij genoemde toezichtvisie is tevens een Toezicht- en Toetsingskader vastgesteld.  

iv. De raad van toezicht stelt jaarlijks – mede op voorstel van het college van bestuur – een 

toezichtskalender vast, inhoudende welke onderwerpen wanneer besproken worden in 

de raad van toezicht en/of de commissies.  

v. Het college van bestuur stelt de raad van toezicht in staat tot het adequaat uitvoeren van 

de aan de raad van toezicht opgedragen taken door tijdig – ook ongevraagd – alle 

daartoe noodzakelijke informatie te verschaffen.  

vi. In het Reglement Intern Toezicht is opgenomen dat college van bestuur, na goedkeuring 

door de raad van toezicht, een informatieprotocol vaststelt.  

Met inachtneming van de hierboven genoemde uitgangspunten heeft het college van bestuur, met 

de goedkeuring van de raad van toezicht, het informatiereglement vastgesteld als volgt:  

Artikel 1  

1. Tot de door de het college van bestuur te verstrekken informatie behoren in ieder geval de in 

het Toetsingskader genoemde documenten; 

2. In de voortgangsrapportages wordt in ieder geval opgenomen:  

a. strategische informatie; 

b. gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit 

de planning- en controlecyclus, waaronder met name: 

- voortgang organisatiedoelstellingen en financiën; 

- voortgang uitvoering strategische projecten;  

c. informatie verband houdende met (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving, de 

betekenis daarvan voor – alsmede de naleving daarvan door – de organisatie;  

d. gestandaardiseerde informatie met betrekking tot belangrijke interne en externe 

ontwikkelingen;  

e. gestandaardiseerde informatie met betrekking tot klachtenprocedures alsmede een 

geanonimiseerd overzicht van het aantal meldingen onder de Klokkenluidersregeling en 

het aantal meldingen met betrekking tot ongewenste intimiteiten;  

f. gestandaardiseerde informatie met betrekking tot de ontwikkelingen van kwaliteit van 

dienstverlening alsmede tussentijdse, waar nodig direct gegeven, informatie over 

afwijkingen in de kwaliteit van dienstverlening.  
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Artikel 2  

1. Het college van bestuur houdt de raad van toezicht voorts tussentijds op de hoogte ten 

aanzien van:  

a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de organisatie;  

b. aangelegenheden waarbij voor de formele besluitvorming de goedkeuring van de raad 

van toezicht nodig is;  

c. (dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;  

d. (dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals 

overheden, toezichthouders, samenwerkingspartners;  

e. calamiteiten die zijn of zullen worden gemeld bij inspecties, justitiële autoriteiten of een 

toezichthoudend instituut;  

f. gerechtelijke procedures;  

g. op de organisatie betrekking hebbende ontwikkelingen waarvan redelijkerwijs mag 

worden verwacht dat deze bredere publicitaire aandacht zullen krijgen. Indien de 

stichting op enigerlei wijze breder in de publiciteit komt zal het college van bestuur de 

voorzitter van de raad van toezicht daarvan zo mogelijk van te voren in kennis stellen.  

h. overige informatie over incidenten en calamiteiten op welk vlak dan ook;  

i. (andere) onvoorziene ontwikkelingen, zowel intern als extern.  

Artikel 3  

1. De raad van toezicht kan met het college van bestuur nadere afspraken maken over de 

manier en frequentie van aanlevering en toegankelijkheid van informatie.  

Artikel 4  

1. Dit reglement is vastgesteld op 1 april 2022 en is onmiddellijk ingegaan.  

2. Dit reglement wordt twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd. 

 


