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HET GOVERNANCE BUREAU
Hét bureau voor effectieve ondersteuning voor 
medezeggenschap, bestuur en toezicht. Wij 
hebben kennis en ervaring op bestuurlijk vlak, 
zeggenschap en medezeggenschap, personeels-
beleid, leiderschap en juridische expertise.



KOSTEN EN DATA
3 avondmodules van 19.00 tot 21.30 uur.
• Donderdag 11 november
• Donderdag 18 november 
• Donderdag 25 november 2021

LOCATIE: Villa Kalkoven
Steenwijkerstraatweg 98 Meppel

De investering bedraagt € 775,00 (excl. 
BTW) per persoon voor de hele leergang. 
Locatiekosten, koffie/thee en een certificaat 
van deelname zijn inbegrepen.

AANBOD
Het Governance Bureau biedt diverse 
trainingen aan voor bestuur, toezicht en 
medezeggenschap. 

Dit doen wij op zowel school- als bestuur-
sniveau, als op het niveau van de samen-
werkingsverbanden. 

Deze leergang, specifiek gericht op de star-
tende toezichthouder in de publieke sector, 
bevat drie modules, waarbij we theorie en 

praktijk op inspirerende wijze met elkaar 
verbinden. Middels kennisoverdracht, 
praktijkvoorbeelden en leren van elkaar, 
bent u na deze leergang in staat om goed 
voorbereid aan de slag te gaan als toezicht-
houder. 
De trainers hebben de nodige kennis van 
en ervaring met het adviseren van Raden 
van Toezicht en besturen. Daarnaast zijn 
zij goed bekend met het toezichthouder-
schap en het bestuurlijk leidinggeven aan 
onderwijsorganisaties. 

De trainingen worden aangeboden in Villa 
Kalkoven, Steenwijkerstraatweg 98 te 
Meppel. 

U BENT NU TOEZICHTHOUDER? 
EEN DYNAMISCHE ROL!
De rol van toezichthouder vraagt voor de 
meeste startende toezichthouders nieuwe 
vaardigheden en verantwoordelijkhe-
den. Het is een rol met een veelzijdige 
en interessante dynamiek, waarbij de 
toezichthouder in staat moet zijn om vanaf 

passende afstand, toch voldoende grip en 
zicht te krijgen op dat wat er speelt in de 
organisatie. 

Deze leergang geeft u de handvatten om 
de vaardigheden te ontwikkelen die nodig 
zijn om op afstand slagvaardig te zijn, zoals 
dat een toezichthouder betaamt. Daarnaast 
bouwt u een netwerk op van gelijkgestem-
den!

De drie modules richten zich op verschil-
lende onderwerpen waar een toezicht-
houder in de praktijk mee te maken krijgt, 
zoals: de Governance code, drijfveren en 
verschillende perspectieven, de maatschap-
pelijke rol van de organisatie, de werkge-
versrol, de ‘Governance driehoek’, omgang 
met in- en externe stakeholders en ethische 
dilemma’s.

De leergang biedt zodoende een breed 
palet aan kennis, informatie en vaardighe-
den, die maken dat u stevig in uw schoenen 
staat bij de start van uw toezichthoudende 
carrière!



UW ADVISEURS: 
DHR. A.T. HOKSBERGEN 
MW. M. ANDREAE

We starten deze eerste module van de 
leergang ‘startende toezichthouders’ met 
het expliciteren van de rol van de toezicht-
houder, het profiel van de toezichthouder 
en het schetsen van de context waarin de 
toezichthouder dient te opereren. 

Tijdens deze eerste module wisselen de 
deelnemers ook hun drijfveren en motiva-
tie uit. Op een laagdrempelige manier on-
derzoeken we ieders drijfveren en maken 
we nader kennis met de grondbeginselen 
van ‘Good Governance’. 

We bespreken hoe de juiste verbinding te 
leggen is tussen drijfveren en Governance 
en maken daarmee meteen een heldere 
link met de praktijk van het toezichthou-
den.

Vanuit deze basisbeginselen sluiten we de 
module af met het kijken naar en beschou-
wen van de perspectieven van bestuurder 
en toezichthouder.

Na deze module:
• Heeft u drijfveren uitgewisseld;
• Weet u wat Good Governance inhoudt;
•  Weet u wat dit betekent voor de rol van 

toezichthouder;
•  Heeft u een beeld van de context van de 

RvT.

MODULE 1
GRONDBEGINSELEN VAN HET TOEZICHTHOUDEN



UW ADVISEUR: 
MW. M. ANDREAE

Nadat we ons in module 1 hebben gericht 
op de grondbeginselen van het toezicht-
houden, waarbij er gesproken is over ie-
ders drijfveren, de regels van ‘Good Gover-
nance’ en de verschillende perspectieven 
onder de loep hebben genomen, maken we 
in deze tweede module de overstap naar 
het toezichthouden in de praktijk.  

Hierbij is het van belang dat u de maat-
schappelijke opdracht van de organisatie 

en de bijbehorende kernwaarden scherp 
voor ogen heeft en hierop kunt acteren 
vanuit de toezichthoudende rol. Het is 
daarbij evident dat u op dat vlak niet alleen 
de benodigde kennis en inzichten heeft, 
maar ook een interessante gesprekspart-
ner voor de bestuurder bent. Op welke 
wijze kunt u hier het beste aan voldoen, en 
welke informatie uit de organisatie heeft 
u als toezichthouder nodig om deze rol te 
kunnen vervullen? Basale vragen die er toe 
doen. En daarnaast; hoe komt u aan goed 
zicht op de gehele organisatie en waar lig-
gen de grenzen van betrokkenheid? Dit zijn 
de onderwerpen waar we in deze module 
aandacht aan besteden. 

In deze tweede module delen we ook wat 
eenieder meeneemt vanuit eigen achter-

grond en bespreken hoe kennis en ervaring 
het best te benutten is binnen het toezicht-
houderschap.

Na deze module:
•  Kunt u de opdracht, kernwaarden en 

korte en lange termijndoelstellingen van 
uw organisatie verbinden aan uw rol als 
toezichthouder;

•  Weet u de verbinding met de bestuurder 
vorm en inhoud te geven;

•  Heeft u meer zicht op taakinhoud en 
informatievoorziening.

MODULE 2  
TOEZICHT HOUDEN IN DE PRAKTIJK



UW ADVISEURS:
MW. M. ANDREAE
DHR. G.J. BENT 

Als toezichthouder heeft u niet alleen te 
maken met de bestuurder van de betreffen-
de organisatie, maar ook met de (G)MR en 
externe stakeholders. Hoe ziet deze rolver-
houding eruit, hoe zorg je als toezichthou-
der voor een goede balans tussen interne 
en externe gerichtheid en hoe haal je op ef-
fectieve wijze de benodigde informatie uit 
deze interne en externe gesprekpartners?

De diverse gesprekspartners, met verschil-
lende drijfveren, rollen en doelstellingen 
vragen van u als toezichthouder om een 
gevarieerde invulling van uw rol als 
toezichthouder; u dient als klankbord, 
werkgever en beoordelaar, maar ook als 
vertrouweling en adviseur. 

Daarnaast vraagt alle input die u op bo-
venstaande wijze verkrijgt om dynamische 
oordeelsvorming, om zo te komen tot een 
goed beeld van de organisatie. 

In module 3 gaat u met een ervaren 
toezichthouder in gesprek om dieper in te 
gaan op de praktijk van dynamische oor-
deelsvorming, het omgaan met en inrich-

ten van de verschillende rollen. Daarnaast 
bespreekt deze gastdocent een aantal 
casussen met u, waarbij het omgaan met 
mogelijke dilemma’s in het toezichthouden 
aan de orde komen.

Na deze module:
• Kent u de ‘Governance Driehoek’;
•  Kunt u de verschillende krachten daarin 

onderscheiden en bedienen;
•  Leert u vanuit good practices meer over 

de rol en positie van toezichthouder.

MODULE 3
DE ROL VAN TOEZICHTHOUDER IN DE BREDE CONTEXT



  
UW ADVISEURS IN DEZE LEERGANG

AANMELDEN LEERGANG STARTENDE TOEZICHTHOUDER (3 MODULES)

Een mail met uw naam, de organisatie waar u toezichthouder bent, en uw telefoonnummer - is voldoende: info@hetgovernancebureau.nl 
U krijgt dan een bevestiging met gegevens over de locatie. Facturatie geschiedt achteraf.

MEER INFORMATIE
Natuurlijk kunt u nog vragen stellen of even sparren over de inhoud. 
Dat kan bij onze adviseur Mw. drs. Marieke Andreae via: m.andreae@hetgovernancebureau.nl.

MW. DRS. M. (MARIEKE) ANDREAE  
Bestuurder PO, 
toezichthouder VO 
en auditor

DHR. A.T. (ALDERT) HOKSBERGEN MBA 
Interimbestuurder PO en 
toezichthouder publieke 
sector

DHR. DR. G.J. (GERTJAN) BENT 
Bestuurder PO, 
toezichthouder en 
oud-inspecteur
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Postbus 1060 

7940 KB Meppel

T 0522 - 47 55 84

@ info@hetgovernancebureau.nl

W www.hetgovernancebureau.nl

Het Governance Bureau is samenwerkingspartner 

van Bureau Meesterschap.
Mensen maken

Onderwijs!
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