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Governance code Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 
   

INLEIDING 
  
De Stichting NOB heeft tot doel het bevorderen, ondersteunen en begeleiden van Nederlands  van het 
Nederlands onderwijsveld vanuit de kennis van en ervaring met het onderwijs in het buitenland en de 
internationale aspecten van het onderwijs. De Stichting NOB ontvangt voor deze activiteiten bekostiging 
van de Nederlandse overheid. Werken met publieke middelen in het maatschappelijk belang brengt ook 
een morele verantwoordelijkheid met zich mee. Governance gaat over het besturen en de continuïteit 
van de organisatie. Daarnaast speelt governance een belangrijke rol in het vertrouwen en de legitimiteit 
die de organisatie in de buitenwereld geniet. Bewust omgaan met governance is een essentieel element 
voor de effectiviteit van de organisatie.  
 
Deze governance code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in onze organisatie en 
daarmee houvast voor verantwoording en voor transparantie. De code is bedoeld om bewustwording en 
kritische reflectie door bestuur en toezicht te stimuleren. Daarom biedt de code handvatten voor het 
handelen in situaties die ingewikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van belangenverstrengeling. De 
code is ‘principle based’: hij bevat algemeen geldende principes, waarvoor geldt: ‘pas toe én leg uit’. 
Per principe zijn aanbevelingen uitgewerkt, waarvoor geldt: ‘pas toe óf  leg uit’. Bestuur en 
toezichthouden kunnen hiervan afwijken, echter in het kader van de verantwoording en de 
transparantie is het dan wél van belang dat uit te leggen. Indien wordt afgeweken van een aanbeveling 
dan dient aan de volgende eisen te worden voldaan:  
• De onmogelijkheid tot naleving moet worden genoemd en toegelicht.  
• Aangegeven moet worden op welke onderdelen de Code daardoor niet nageleefd kan 
  worden.  
• Aangegeven moet worden aan welke alternatieve normen de organisatie zich op die onderdelen 

dan zal houden.  
• Een en ander moet in het jaarverslag openbaar worden gemaakt.  
 
De Governance Code van de cultuursector vormt de basis voor deze code. De code is aangepast op de 
specifieke situatie van de stichting.   
  
BEGRIPPEN 
  
In deze code wordt verstaan onder:  
  
Bestuur: Het wettelijke orgaan dat de bestuurlijke functie vervult en verantwoordelijk is voor de 
algemene en dagelijkse leiding van  de organisatie, te weten de directeur-bestuurder van de Stichting 
NOB.  
Toezicht: Het statutaire orgaan dat belast is met het interne toezicht op het bestuur, te weten de raad 
van toezicht van de Stichting NOB.  
Bestuurder: De directeur-bestuurder van de Stichting NOB.  
Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting NOB belast met het interne toezicht op het 
bestuur.  
Besturingsmodel De wijze waarop een organisatie invulling heeft gegeven aan bestuur en toezicht, de 
verdeling en vastlegging van taken,  verantwoordelijkheden en bevoegdheden en de waarborg van 
‘checks and balances’.  
Governance: Het gehele proces van goed besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen.  
Organisatie: Het geheel van organen en functionarissen ressorterend onder het bestuur.  
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Risicobeheer: Het bewust omgaan met risico’s, onder meer in de strategie, op financieel gebied, in de 
projecten. Door deze risico's zoveel mogelijk te onderkennen, te analyseren en er maatregelen voor te 
treffen die deze risico’s kunnen opvangen.  
Medezeggenschapsorgaan: de personeelsvertegenwoordiging van de Stichting NOB. 
Interne belanghebbenden:  Werknemers van de Stichting NOB en het medezeggenschapsorgaan.  
Externe belanghebbenden: Instanties, instellingen, ondernemingen en andere personen die 
belanghebbend  zijn bij de organisatie.  
Code: deze governance code 
 
DE 8 PRINCIPES VAN DEZE CODE 
  
1. De organisatie is gericht op de realisatie van haar doelstelling zoals neergelegd in de statuten en 

het strategisch beleid.  
 
Aanbevelingen 
a. De organisatie heeft professioneel bestuur en toezicht en geeft ruimte aan betrokkenheid 

van belanghebbenden.  
b. De organisatie realiseert haar doelstelling op een duurzame en bedrijfsmatig verantwoorde 

wijze. 
c. De organisatie kent een integere en open cultuur. Bestuurders  en toezichthouders dragen 

dat uit en vervullen aldus een voorbeeldfunctie.   
d. De maatschappelijke omgeving van de organisatie is divers, evenals de kring van externe 

belanghebbenden. Bestuurders en toezichthouders zijn zich hiervan bewust en gaan bij het 
realiseren van de doelstelling zorgvuldig en op evenwichtige wijze om met de verschillende 
belangen.   

e. Eventuele exploitatieoverschotten vloeien terug naar het eigen vermogen van de 
organisatie en blijven in dat geval ten dienste staan van de doelstelling van de organisatie 
dan wel naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indien aan de orde op 
basis van de subsidievoorwaarden.   

 
2. De organisatie past de principes  van deze code toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe 

én leg uit).  De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar  alleen gemotiveerd van af  
(pas toe óf leg uit). 

 
Aanbevelingen  

  
a. In de organisatie hebben het bestuur en de raad van toezicht ieder hun eigen 

verantwoordelijkheid voor het naleven van de code.  Het bestuur neemt het initiatief voor 
het verankeren van de code in de organisatie en draagt zorg voor het naleven van de code 
door de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het naleven van de code en 
evalueert dit jaarlijks.  

b. Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het besturingsmodel van de 
organisatie. 

c. De verantwoording in het jaarverslag  – dat ook op de website van de organisatie wordt 
geplaatst –  gaat in ieder geval over: 
- de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft 

toegepast;  
- de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met  de interne en externe 

belanghebbenden;   
- het functioneren van het bestuur, de raad van toezicht en de wijze waarop is 

omgegaan met dilemma’s en situaties  van belangenverstrengeling of tegenstrijdig 
belang;  

- de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;  
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- het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van bestuurders;  
- de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van de raad 

van toezicht. 
 
3. Bestuurders en toezichthouders  zijn onafhankelijk en  handelen integer. Zij zijn alert op 

belangenverstrengeling, vermijden ongewenste belangenverstrengeling en gaan op een 
transparante  en zorgvuldige wijze om met tegenstrijdige belangen 

 
Aanbevelingen  

  
a. Bestuurders en toezichthouders zorgen voor een cultuur van openheid en 

aanspreekbaarheid binnen de organisatie.  
b. Het bestuur en de raad van toezicht vergewissen zich van de onafhankelijkheid van hun 

leden. Bestuurder en toezichthouders hebben geen zakelijke belangen of relaties met de 
organisatie anders dan als bestuurder of toezichthouder. Zij aanvaarden zonder 
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht geen (neven)functies die gezien de 
aard of het tijdsbeslag raken aan hun functioneren. 

c. Een voormalig bestuurder kan gedurende een periode van vier jaar geen toezichthouder 
van de organisatie zijn.  

d. Bestuurders en toezichthouders laten het belang van de organisatie prevaleren boven eigen 
belangen en onthouden  zich van persoonlijke bevoordeling van henzelf of hun naasten.  

e. De organisatie hanteert spelregels om belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk 
stadium te signaleren, om ongewenste belangenverstrengeling te vermijden en om te 
waarborgen dat bestuurders en toezichthouders op een transparante en zorgvuldige wijze 
omgaan met eventuele tegenstrijdige belangen. 

f. Bestuurders en toezichthouders melden elke vorm van (mogelijke) belangenverstrengeling 
en (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en 
verschaffen hem daarover alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit dan buiten  
de aanwezigheid van de betrokken toezichthouder(s) en/of bestuurder of er sprake is van 
ongewenste belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang en treft passende maatregelen. 
De raad van toezicht geeft hierover openheid binnen de organisatie en naar externe 
belanghebbenden.  

g. Als op basis van een melding geconstateerd wordt dat er sprake  is van ongewenste 
belangenverstrengeling zorgt de betrokken bestuurder of toezichthouder ervoor dat deze 
belangen verstrengeling zich niet voordoet of zo snel mogelijk wordt opgeheven. De raad 
van toezicht ziet hierop toe en neemt maatregelen wanneer de betrokken bestuurder of 
toezichthouder hierin nalatig is.  

h. Als er sprake is van tegenstrijdige belangen neemt de betrokken bestuurder of 
toezichthouder niet deel aan de voorbereiding, beraadslaging, besluitvorming en uitvoering 
van deze zaken. 

i. Besluiten tot het aangaan van transacties of relaties waarbij tegenstrijdige belangen van 
bestuurders of toezichthouders (kunnen) spelen, behoeven vooraf goedkeuring door de 
raad van toezicht. De raad van toezicht legt deze besluiten schriftelijk en met een 
motivering vast en rapporteert hierover in het jaarverslag.   

 
4. Bestuurders en toezichthouders zijn zich bewust van hun eigen rol  en de onderlinge verdeling 

van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelen daarnaar.  
 

Aanbevelingen  
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a. Het bestuur stelt de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie vast na overleg 

met en instemming van de raad van toezicht. De organisatiestructuur en financiële 
inrichting zijn helder en maken een eenduidige toedeling mogelijk van de bestuurlijke en 
toezichthoudende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.  

b. Toezichthouders nemen geen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over die tot 
de verantwoordelijkheid van het bestuur behoren.  

c. Het bestuur zorgt ervoor dat de raad van toezicht zijn toezichthoudende rol volledig en 
naar behoren kan uitoefenen en treedt niet in de taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van de toezichthouders.  

d. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en geeft deze alle informatie 
die nodig is voor het goed kunnen functioneren als raad van toezicht. Het bestuur doet dit 
gevraagd, ongevraagd en tijdig. Over de informatievoorziening zijn schriftelijk afspraken 
gemaakt.  

e. De leden van de raad van toezicht hebben gezamenlijk en ieder afzonderlijk een eigen 
verantwoordelijkheid om alle informatie te vragen die zij nodig hebben om hun rol goed te 
kunnen vervullen. De raad van toezicht kan informatie vragen aan het bestuur, aan overige 
functionarissen van de organisatie en aan de externe accountant. 

f. Het bestuur rapporteert aan de raad van toezicht over contacten met de externe 
belanghebbenden. Dit gaat om de aard, inhoud en resultaten van deze contacten. Dit 
maakt het mogelijk dat de raad van toezicht bij het uitoefenen van zijn toezicht daarmee 
rekening kan houden, daar tijdig en effectief op kan anticiperen. Waar nodig en in overleg 
met het bestuur, kan de raad van toezicht  zelf contact kan hebben met deze relaties.  

g. Bestuur en raad van toezicht zorgen dat zij vanuit het belang van de organisatie conflicten 
binnen de raad van toezicht of tussen het bestuur en de raad van toezicht onderling actief 
beheersen en zo snel mogelijk oplossen. Arbeidsconflicten met de bestuurder worden door 
de raad van toezicht opgelost.  

h. Het bestuur en de raad van toezicht bevorderen, ieder vanuit de eigen 
verantwoordelijkheid, de betrokkenheid van de medewerkers bij het beleid van de 
organisatie.  

 
5. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene en dagelijkse leiding, het functioneren en de 

resultaten  van de organisatie. 
 

Aanbevelingen  
   

a. Het bestuur handelt bij de vervulling van zijn taak steeds vanuit het perspectief van de  
doelstelling van de organisatie. Het bestuur weegt daarbij de inhoudelijke en zakelijke 
belangen van de organisatie en die van de interne en externe belanghebbenden op 
zorgvuldige en evenwichtige wijze af.  

b. Het bestuur bevordert goede wederzijdse betrekkingen met de interne en externe 
belanghebbenden. Het bestuur stelt vast wie  de belangrijke externe belanghebbenden zijn 
en voert daarmee periodiek overleg, gericht op het verwerven van vertrouwen, draagvlak 
en legitimiteit.  

c. Het bestuur kan intern taken, aandachtsgebieden en verantwoordelijkheden verdelen.  
d. Het bestuur zorg dat hij goed toegerust is voor een adequate vervulling van zijn functie en 

blijft daartoe steeds aan zijn eigen ontwikkeling werken. 
 

6. Het bestuur gaat zorgvuldig  en verantwoord om met  de mensen en de middelen  van de 
organisatie. 
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Aanbevelingen  
   

a. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving, het beleid en het 
beheersen van de risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie en haar 
medewerkers. Het bestuur voert hierin een op de organisatie toegesneden beleid, in het 
bijzonder voor risicobeheersing en controle.  

b. Het bestuur handelt als goed werkgever: het schept de randvoorwaarden voor een goede 
en veilige werkomgeving, betrekt hierbij de interne belanghebbenden.  

c. Het bestuur maakt het mogelijk dat medewerkers vermoedens van misstanden en 
onregelmatigheden zonder risico voor hun positie kunnen melden bij een 
vertrouwenspersoon of bij de voorzitter van de raad van toezicht als deze 
onregelmatigheden het bestuur of de raad van toezicht zelf betreffen.  

d. Het beloningsbeleid voor de medewerkers van de organisatie past bij de aard, omvang en 
doelstelling van de organisatie en stemt overeen met wettelijke voorschriften en (waar van 
toepassing) subsidievoorwaarden. 

 
7. De raad van toezicht voert  zijn toezichthoudende, adviserende  en werkgeversrol op een 

professionele en onafhankelijke  wijze uit.  
 

Aanbevelingen  
  

a. De raad van toezicht vervult zijn rol vanuit het perspectief van de doelstelling van de 
organisatie. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij de uitoefening van zijn taken een 
zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de inhoudelijke en zakelijke 
belangen van de organisatie en de belangen van de interne en externe belanghebbenden.  

b. De leden van de raad van toezicht houden actief, kritisch en op stimulerende wijze toezicht. 
Zij bewaken de doelstelling en de continuïteit van de organisatie. De raad van toezicht geeft 
het bestuur de ruimte voor ondernemerschap vanuit het besef dat besturen het maken van 
keuzes is waaraan kansen én risico’s verbonden zijn.   

c. De toezichthoudende taak heeft in ieder geval betrekking op:   
- het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de organisatie;  
- de strategie, identiteit en continuïteit van de organisatie;   
- de doelstellingen van de verkregen subsidies;  
- de dialoog met de interne en externe belanghebbenden;   
- de naleving van wet- en regelgeving;  
- de bedrijfsvoering, het risicobeheer en het zakelijk beleid.   

d. De raad van toezicht benoemt, mede op advies van het bestuur,  de externe accountant, 
telkens voor een periode van maximaal vier jaar. De externe accountant brengt ten minste 
eenmaal per jaar in de vergadering van de raad van toezicht verslag uit van zijn 
bevindingen. De externe accountant krijgt vanuit de organisatie geen opdrachten die zijn 
onafhankelijke controlewerkzaamheden in gevaar zouden kunnen brengen.  

e. De raad van toezicht adviseert het bestuur, zowel anticiperend  als reflecterend op 
beslissingen van het bestuur. Hij doet dat gevraagd en ongevraagd.  

f. Vanuit de werkgeversrol beslist de raad van toezicht over de profielschets, benoeming, 
arbeidsvoorwaarden en beloning, beoordeling, schorsing en ontslag van het bestuur. Bij de 
benoeming van een bestuurder toetst de raad van toezicht diens integriteit, kwaliteit en 
geschiktheid voor de bestuursfunctie.   

g. Toezichthouders treden op als ambassadeur en representeren in overleg met het bestuur 
de organisatie bij externe gelegenheden.  

h. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn eigen functioneren. Iedere 
toezichthouder moet voldoende tijd hebben voor een goede taakvervulling.   
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i. De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren ten minste eenmaal per jaar buiten 
aanwezigheid van het bestuur. Eens per drie jaar doet hij dat onder externe begeleiding. 
Aan de orde komen: het functioneren van de raad van toezicht, de samenwerking tussen de 
raad van toezicht en het bestuur en de onderlinge samenwerking tussen de leden van de 
raad van toezicht.  De raad van toezicht rapporteert hierover in het jaarverslag. 

j. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar met het bestuur het 
functioneren van het bestuur en de onderlinge samenwerking.  

k. De voorzitter heeft bijzondere taken: hij bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen en 
zorgt voor een zorgvuldige besluitvorming in de raad van toezicht. De voorzitter bewaakt 
het goed functioneren van de raad van toezicht, collectief en individueel. De voorzitter is 
eerstverantwoordelijke voor de evaluatie van de raad van toezicht. De organisatie zorgt 
voor een goede ondersteuning van de voorzitter.  

l. In situaties waarbij sprake is van (mogelijke) belangenverstrengeling, tegenstrijdig belang, 
onderlinge conflicten of calamiteiten bevordert de voorzitter een zorgvuldige behandeling 
en besluitvorming door de raad van toezicht. Hij is in zulke situaties het eerste 
aanspreekpunt voor het bestuur, de raad van toezicht en externe belanghebbenden. 

 
8 De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij 

deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid. 
 

 Aanbevelingen  
   

a. De raad van toezicht bestaat uit ten minste vijf leden. De samenstelling is zodanig dat hij 
zijn toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol naar behoren kan vervullen. De raad 
van toezicht waarborgt de onafhankelijkheid, deskundigheid en diversiteit in zijn 
samenstelling. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor het lidmaatschap van de 
raad.  

b. De organisatie maakt vacatures in de raad van toezicht openbaar en werft nieuwe 
toezichthouders op basis van de profielschets en via een transparante procedure. Periodiek 
herijkt de raad van toezicht de profielschets op basis van externe omstandigheden en aan 
de hand van de actuele strategische koers van de organisatie.  

c. Elke toezichthouder moet het algemeen, inhoudelijk en zakelijk beleid van de organisatie 
op hoofdlijnen kunnen beoordelen. Daarnaast draagt elke toezichthouder met eigen 
specifieke deskundigheid bij aan de kennis en expertise waarover de raad van toezicht 
overeenkomstig zijn profielschets moet beschikken.  

d. De maximale zittingstermijn voor toezichthouders bedraagt tweemaal een periode van ten 
hoogste vier jaar.  Herbenoeming van een toezichthouder vindt plaats via een zorgvuldige 
procedure. Een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht, de actuele 
profielschets en een evaluatie van het functioneren van de betrokken toezichthouder 
vormen hiervoor de basis. 

e. Er geldt een zodanig rooster van aftreden dat niet te veel  leden tegelijkertijd aftreden 
zonder herbenoembaar te zijn.  Het rooster van aftreden is openbaar en wordt op de 
website  van de organisatie geplaatst.   

f. Nieuwe toezichthouders krijgen na hun benoeming een introductieprogramma 
aangeboden. Het programma gaat  in op verschillende aspecten die voor hun functioneren 
als toezichthouder relevant zijn. Jaarlijks bespreekt de raad van toezicht in welk opzicht de 
toezichthouders individueel of collectief behoefte hebben aan verdieping of verbreding  
van hun kennis.  

g. De raad van toezicht stelt een eventuele vergoeding voor zijn leden vast, passend bij aard, 
omvang en doelstelling van de organisatie. Deze vergoeding is in overeenstemming met de 
wettelijke voorschriften en  (waar van toepassing) subsidievoorwaarden. 
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