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Bijlage 4
Governance en de Branchecode goed 
bestuur hogescholen

Toetsingskader van de Raad van Toezicht
De raad monitort de ontwikkelingen in de hogeschool aan de hand van verschillende overleggen 
en activiteiten. Het College van Bestuur faciliteert de overleggen en levert op regelmatige basis 
gegevens aan. Het toetsingskader bestaat uit de volgende onderdelen:

 ` Overleggen met het College van Bestuur (vier keer in het jaar);
 ` Deelname aan commissies;
 ` Bezoeken aan instituten en afdelingen van Hogeschool Rotterdam;
 ` Overleggen met de Centrale Medezeggenschapraad (twee keer in het jaar);
 ` Overleg met bureau AMC (Auditing, Monitoring en Control);
 ` Overleggen met de compliance officer en de risk manager;
 ` Verdiepingsactiviteiten. 

Interne controle
De hogeschool beschikt over een afdeling Auditing, Monitoring, Control (AMC). Deze afdeling heeft 
een onafhankelijke positie binnen Hogeschool Rotterdam. Deze onafhankelijke positie is vastgelegd 
in het Statuut AMC Hogeschool Rotterdam 2016. De afdeling bestaat uit:

 ` auditoren
 ` de risk manager
 ` de compliance officer 
 ` de functionaris gegevensbescherming 

Naleving Branchecode goed bestuur hogescholen
In deze bijlage is een schematisch overzicht opgenomen van de toepassing van de Branchecode 
goed bestuur hogescholen (Vereniging Hogescholen, oktober 2013). 

 I. Naleving en handhaving van de code

I.1 CvB en RvT zijn verantwoordelijk voor inrichting en toepassing 
van de bestuursstructuur en voor naleving van de code.

Deze taken zijn wettelijk en statutair vastgelegd. Dit overzicht 
laat zien op welke manier invulling wordt gegeven aan de 
bepalingen in de code.

I.2 Hoofdlijnen van de bestuursstructuur zijn openbaar. Beschrijving en reglementen op website en op HINT 
(intranet).

I.3 Pas toe of leg uit. In dit overzicht is beschreven hoe de regels uit de code 
worden opgevolgd. 

https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/000/106/original/Branchecode_goed_bestuur_hogescholen_-Vereniging_Hogescholen_-_2611203_b.pdf?1438763920
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/organisatie/
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II. Het College van Bestuur

1. Taak en werkwijze

II.1.1 Verantwoordelijk voor bestuur en beheer van hogeschool in zijn 
geheel. Vertaalt visie in missie en doelstellingen, geeft inzicht in 
realisatie, communiceert en rapporteert in jaarverslag.

Visie en missie gepubliceerd op website; doelen en aanpak 
vastgelegd in Ons WERKplan gepubliceerd op website;  
de HR publiceert jaarlijks een jaarverslag.

II.1.2 Verantwoordelijk voor naleving wet- en regelgeving en 
risicobeheersing.

Periodieke monitoring compliance en ILK rapporten (AMC): 
risicoregister wordt periodiek geactualiseerd , risico's 
worden beheerst en besproken.

II.1.3 Draagt zorg voor risicomanagementsysteem waaronder in  
ieder geval: 
a. Risicoregister
b. Integriteitscode
c. Handleidingen inrichting financiële verslaggeving
d. Continuïteitsparagraaf
e. Systeem van monitoring en rapportering

Wordt uitvoering aan gegeven.

II.1.4 Rapporteert over risicomanagementsysteem. Paragraaf is in jaarverslag 2018 opgenomen.

II.1.5 Klokkenluidersregeling vaststellen en publiceren op website. Regeling is vastgesteld en op de website geplaatst.

II.1.6 Zorgdragen dat studenten en medewerkers kunnen  
rapporteren over ongewenst gedrag bij daartoe aangewezen 
functionaris; publiceren van regeling op website.

Studenten kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon 
of kunnen een klacht indienen bij de Klachtencommissie 
Ongewenst Gedrag. Het kader daarvoor wordt gevormd 
door het Reglement Klachtenprocedure inzake discriminatie, 
(seksuele) intimidatie, pesterij, agressie en geweld. Deze 
informatie is gepubliceerd op de website.

II.1.7 Aanvaarden van lidmaatschap RvT van andere grote  
rechtspersoon slechts na goedkeuring RvT; melden 
neven functies aan RvT.

Wordt uitvoering aan gegeven. 

II.1.8 Voorleggen majeure besluiten ex art. 164, boek 2 BW ter 
goedkeuring aan RvT.

Wordt uitvoering aan gegeven.

2. Tegenstrijdige belangen

II.2.1 Vermijden schijn van belangenverstrengeling; ter goedkeuring 
aan RvT voorleggen van transacties waarbij tegenstrijdige 
belangen spelen.

Opgenomen in het Reglement College van Bestuur  
(art. 2.2; 2.3); niet aan de orde in geweest 2018.

II.2.2 Bij eventueel tegenstrijdig belang meldt CvB-lid dit aan de 
voorzitter RvT. Geldt ook voor naaste familieleden.

Opgenomen in het Reglement College van Bestuur (art. 5.4); 
niet aan de orde geweest in 2018.

II.2.3 Besluiten tegenstrijdige belangen melden in jaarverslag.  
In voorkomende gevallen te publiceren.

Niet aan de orde geweest in 2018.

III. Raad van Toezicht

1. Taak en werkwijze

III.1.1 Toezichthouden en adviseren; toezicht aan de hand van 
toetsingskader; toetsingskader gepubliceerd op website.

Het toetsingskader is opgenomen in het jaarverslag en 
gepubliceerd op de website. 

III.1.2 Centraal stellen van belangen van de hogeschool en afwegen 
van belangen in lijn met de visie. De RvT is verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van eigen functioneren. 

Is verwerkt in statuten en wordt uitvoering aan gegeven.

III.1.3 Taakverdeling en werkwijze van de Raad zijn neergelegd in 
reglement; in reglement is passage opgenomen over omgang 
met CvB en CMR; reglement gepubliceerd op website.

Taakverdeling en werkwijze zijn vastgelegd in statuten  
(art. 8, 9, 10) en het protocol Raad van Toezicht.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/over-ons/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/7ab1677f0a534e079b7c471c833cdf6b/klokkenluidersregeling_hogeschool_rotterdam_mei_2014.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag-2017/bestuursverslag/sociaal-jaarverslag/functioneren-en-beoordelen/vertrouwenspersoon-ongewenst-gedrag/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/publicaties/jaarverslagen/jaarverslag-2017/verslag-raad-van-toezicht-rvt/toetsingskader-van-de-raad-van-toezicht/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/statuten-2017.pdf
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III.1.4 Persoonsgegevens RvT-leden gepubliceerd op website. De persoonsgegevens van de RvT-leden zijn gepubliceerd 
op de website.

III.1.5 Bespreken van strategie en daarin betrekken van risico’s, ten 
minste eenmaal per jaar.

Vergaderrooster voorziet in bespreking strategie eens per 
jaar. Frequentie bespreking risico’s is opgevoerd.

III.1.6 Bij CvB en onafhankelijke accountant opvragen van alle 
informatie die de RvT behoeft om zijn taak uit te oefenen 

CvB informeert RvT gevraagd en ongevraagd; onafhanke-
lijke accountant was aanwezig bij RvT-vergadering in juni.

III.1.7 Ten minste eenmaal per jaar bespreken van eigen functioneren 
als raad en als individuele leden; ten minste eenmaal per drie 
jaar onder onafhankelijke externe leiding.

Is uitvoering aan gegeven tijdens off-site dag in juni 2018. 

III.1.8 Voorzitter spreekt leden aan op frequente afwezigheid. Niet aan de orde geweest in 2018.

III.1.9 Zittingstermijn maximaal twee keer vier jaar. Is geregeld in statuten (art. 8 lid 6).

III.1.10 Rooster van aftreden vaststellen en op site publiceren. Gepubliceerd op de website.

III.1.11 Gedelegeerd lid RvT heeft een bijzondere taak; omvat niet het 
besturen van de hogeschool.

Niet aan de orde geweest in 2018.

III.1.12 Als lid RvT tijdelijk voorziet in bestuur van de hogeschool treedt 
dit lid uit de RvT.

Niet aan de orde geweest in 2018.

2. Deskundigheid en samenstelling

III.2.1 Specifieke deskundigheden in RvT; zorgvuldige overweging 
voorafgaand aan herbenoeming.

Deskundigheden zijn beschreven in profielschetsen 
voorzitter en lid RvT; in 2018 geen sprake van  
herbenoeming.

III.2.2 In de profielschetsen zijn vereisten die in de Branchecode zijn 
opgenomen, weerspiegeld; profielschetsen zijn op de website 
gepubliceerd.

Vereisten zijn opgenomen in profielschetsen, profiel-
schetsen lid en voorzitter zijn gepubliceerd op website.

III.2.3 Jaarlijks beoordelen van scholingsbehoefte RvT; hogeschool 
faciliteert training of opleiding.

In de RvT-vergadering in maart 2018 zijn afspraken 
gemaakt over de organisatie van scholing.

III.2.4 Voorzitter RvT stelt agenda’s vast en leidt de vergadering; 
hogeschool draagt zorg voor ondersteuning voorzitter RvT.

Agenda’s worden in overleg met de voorzitter vastgesteld; 
secretaris ondersteunt voorzitter.

III.2.5 Voorzitter RvT ziet toe op tijdigheid en volledigheid van 
informatie, voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvor-
ming, functioneren commissies, beoordelen RvT en  
CvB, contacten CMR

Wordt uitvoering aan gegeven.

3. Commissies van de raad van toezicht

III.3.1 RvT kan commissies instellen. RvT heeft drie commissies ingesteld: een auditcommissie, 
een selectie- en remuneratiecommissie en een commissie 
onderwijs en kwaliteit.

III.3.2 Reglementen voor elk van de commissies vaststellen en op site 
publiceren.

Reglementen auditcommissie, selectie- en remunera-
tiecommissie en commissie onderwijs en kwaliteit zijn 
vastgesteld en gepubliceerd.

III.3.3 RvT ontvangt commissieverslagen. De commissieverslagen zijn toegestuurd aan de RvT.

III.3.4 Vermelden van samenstelling van de commissies, aantal 
vergaderingen en onderwerpen in jaarverslag.

Opgenomen in hoofdstuk 8 van dit jaarverslag.

4. Onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

III.4.1 Samenstelling van raad is zodanig dat leden onafhankelijk  
en kritisch kunnen opereren.

In het protocol Raad van Toezicht is hierover een bepaling 
opgenomen. 

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/organisatie/raad-van-toezicht/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/statuten-2017.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/hogeschool/organisatie/raad-van-toezicht/
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/20150212-profielschets_voorzitter_rvt.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/20150212-profielschets_lid_rvt.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/20150212-profielschets_lid_rvt.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/20150212-profielschets_voorzitter_rvt.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/reglement-auditcommissie-2014.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/reglement-selectie-en-remuneratiecommissie-.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/reglement-selectie-en-remuneratiecommissie-.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/reglement-commissie-onderwijs-en-kwaliteit-2014.pdf
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III.4.2 In de Branchecode wordt afhankelijkheid gedefinieerd. Afhankelijkheid zoals gedefinieerd in de Branchecode was 
in 2018 niet aan de orde.

III.4.3 Vermelden in jaarverslag dat is voldaan aan bepaling III.4.2 Vermelding is opgenomen in het jaarverslag.

III.4.4 Vermijden schijn van belangenverstrengeling Niet aan de orde geweest in 2018.

III.4.5 Leden onthouden zich van deelname aan discussie en  
besluitvorming bij tegenstrijdige belangen.

Niet aan de orde geweest in 2018.

III.4.6 Vermelden in het jaarverslag van besluiten waarbij  
tegenstrijdige belangen spelen.

Niet aan de orde geweest in 2018.

III.4.7 CvB en RvT stellen in gemeenschappelijke vergadering  
bezoldiging RvT-leden vast.

Dit onderwerp is besproken tijdens de RvT-vergadering 
in juni. 

III.4.8 Hogeschool verstrekt geen persoonlijke leningen of  
garanties aan RvT.

Niet aan de orde geweest in 2018.

IV. Het financieel beheer

1. Financiële verslaglegging

IV.1.1 Het CvB is verantwoordelijk voor kwaliteit en volledigheid 
openbare financiële berichten, RvT ziet hier op toe.

De begroting en jaarrekening zijn besproken in de 
RvT-vergaderingen van juni en december.

IV.1.2 Het CvB is verantwoordelijk voor instellen en handhaven van 
interne procedures, die leiden tot tijdig, volledig en juiste 
interne en externe financiële verslaglegging.

Wordt uitvoering aan gegeven.

IV.1.3 De raad van toezicht houdt toezicht op instellen en  
handhaven van procedures zoals bedoeld in IV.1.2.

Wordt uitvoering aan gegeven.

2. Interne controlfunctie

IV.2.1 Interne accountant onder verantwoordelijkheid CvB. Er is een risk manager aangesteld die functioneert onder 
verantwoordelijkheid van het CvB.

IV.2.2 Externe accountant en auditcommissie betrokken bij  
werkplan interne accountant.

De risk manager en compliance officer bespreken hun 
werkplan met de RvT en rapporteren aan de RvT. 

3. De rol van de externe accountant 

IV.3.1 Externe accountant wordt benoemd door RvT; CvB adviseert. Dit onderwerp is besproken tijdens de RvT-vergadering  
in december.

IV.3.2 RvT beoordeelt in overleg met CvB betrokkenheid externe 
accountant bij bijvoorbeeld managementrapportages.

Wordt uitvoering aan gegeven.

IV.3.3 Externe accountant woont vergadering bij waar jaarrekening 
wordt vastgesteld.

De accountant was aanwezig bij bespreking van de  
jaarrekening in de RvT-vergadering in juni.

IV.3.4 Externe accountant ontvangt tijdig financiële informatie. Wordt uitvoering aan gegeven.

IV.3.5 Verslag van de externe accountant bevat al hetgeen de externe 
accountant onder de aandacht CvB en RvT wil brengen.

Wordt uitvoering aan gegeven.

IV.3.6 Maximale aanstellingsduur van de externe accountant is  
acht jaar.

Per 1 januari 2015 is een nieuwe accountant aangesteld.
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V. Maatschappelijke verbindingen
1. Horizontale dialoog

V.1.1 CvB is verantwoordelijk voor de relatie met externe  
belanghebbenden van de hogeschool en ontwikkelt  
samenhangend beleid.

Wordt uitvoering aan gegeven.

V.1.2 Beleid omvat ten minste:
 - criteria voor identificatie belanghebbenden;
 - overzicht wanneer belanghebbenden worden betrokken;
 - wijze waarop betrokkenheid vorm krijgt;
 - rapportagevorm

Vastgelegd in bijlage bij reglement RvT over horizontale 
dialoog en in reglement beroepenveldcommissies.

V.1.3 RvT ziet toe op betrekken externen door CvB. Wordt uitvoering aan gegeven.

2. Strategische samenwerking

V.2.1 CvB is verantwoordelijk voor samenwerking met andere  
instellingen.

Dit is geregeld in het samenwerkingsstatuut.

V.2.2 Samenwerkingsstatuut is openbaar. Samenwerkingsstatuut is gepubliceerd op de website.

V.2.3 RvT ziet erop toe dat het CvB externe belanghebbenden  
betrekt bij de ontwikkeling van beleid en communiceert over 
de uitvoering.

Wordt uitvoering aan gegeven.

3. Marktactiviteiten

V.3.1 CvB zorgt ervoor dat niet-publiek bekostigde activiteiten  
passen binnen missie 

Wordt uitvoering aan gegeven.

V.3.2 CvB draagt zorg voor transparante toerekening van kosten  
van marktactiviteiten.

Wordt uitvoering aan gegeven.

https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/samenwerkingsstatuut-2014.pdf
https://www.hogeschoolrotterdam.nl/contentassets/07822f0a2d214d6485500236960c03f3/samenwerkingsstatuut-2014.pdf

