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Toezichtvisie raad van toezicht NUOVO  
 
We bewaken de eigenheid, doelen en legitimiteit van NUOVO  
De missie, kernwaarden, strategische doelstellingen en de openbare identiteit vormen samen de kern 
waar de scholen en het bedrijfsbureau van NUOVO voor staan en wat ze willen realiseren. De raad van 
toezicht bewaakt op een transparante manier en vanuit waarderend perspectief dat NUOVO die 
essentie blijft waarmaken. We zien toe dat er gehandeld wordt conform de Code Goed Bestuur van het 
onderwijs. 
Het zorgen voor de continuïteit en ontwikkeling van de stichting en het voldoen aan de verplichtingen 
voortvloeiend uit wet- en regelgeving zijn van cruciaal belang voor het duurzaam voortbestaan van de 
scholen. We zijn bekend met de wettelijke en regulerende kaders, doelen en procedures van het 
voortgezet onderwijs en bewaken deze aspecten.  
Het draait om goed en ontwikkelingsgericht onderwijs. Daarom zien we erop toe dat het college van 
bestuur de strategische doelen vertaalt naar eigentijds en kwalitatief onderwijs. We geloven in de 
kracht van rekenschap en daarom leggen we daarover graag verantwoording af aan de stakeholders en 
de samenleving. Zowel over wat goed gaat als wat nog beter kan. Beide kanten van de medaille mogen 
er zijn. De essentie is dat het zichtbaar wordt gemaakt naar de stakeholders en samenleving.  
Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid sluiten we actief aan bij netwerken die relevant zijn voor 
NUOVO en voeren we het gesprek met in- en externe betrokkenen. We en ontmoeten daarnaast met 
regelmaat de medezeggenschap. 
 
In de rol van werkgever, raadgever en critical friend 
Een optimaal functionerend bestuur is een sleutel voor optimaal functioneren van NUOVO. We 
vervullen als raad van toezicht de rol van werkgever voor het college van bestuur en bieden het 
bestuur gevraagd en ongevraagd advies. We fungeren als klankbord voor de bestuurders door vragen 
te stellen, mee te denken, en feedback te geven. Als een ‘critical friend’ waarbij ‘no surprises’ het 
kernbegrip vormt.  
 
Vanuit onafhankelijkheid, professionaliteit en integriteit  
Het functioneren van de raad van toezicht kenmerkt zich door een onafhankelijke, constructief-
kritische en integere opstelling. We richten ons op het belang van NUOVO als geheel en wegen de 
belangen af van de bij NUOVO betrokken stakeholders. We hebben een sterke eigen 
verantwoordelijkheid in het verzamelen van informatie, die we nodig hebben om onze rol uit te voeren, 
en verzamelen een rijk beeld via de bestuurders, scholen en middels in- en externe bronnen, eigen 
netwerken en eigen waarnemingen.  
 


