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Toelichting 
 
Dit Managementstatuut is gebaseerd op artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en 
beoogt een transparante en heldere verdeling van taken en bevoegdheden van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Houten (OOH). 
Het statuut moet worden gelezen in samenhang met de statuten van OOH (herzien op 17-10-2011) en 
de eerder vastgestelde reglementen: Reglement voor de Raad van Toezicht; Reglement College van 
Bestuur; Reglement Directeuren. Deze reglementen zijn als bijlage achterin dit document opgenomen, 
evenals het Overzicht van bevoegdheden Raad van Toezicht. Daarmee wordt beoogd een compleet 
document aan te reiken.  
 
Het hieronder bepaalde past binnen de door de Rijksoverheid vastgestelde regelingen ter zake, 
waaronder de Wet op het Primair Onderwijs en het Kaderbesluit rechtspositie PO. Daarnaast is de 
cao PO van toepassing.  
 
 
Overleg over het managementstatuut 
 
Alvorens het managementstatuut vast te stellen, overlegt het CvB met de Raad van Toezicht en met 
de directeuren. Voorts is “vaststelling of wijziging van het managementstatuut” ook een 
medezeggenschapsaangelegenheid. Deze adviesbevoegdheid is neergelegd in resp. art. 11 en 16 
van de WMS. 
 
 
Inleiding: 
 
De onderwijsraad stelt dat elke onderwijsinstelling tot een goede vorm van zelfregulering moet komen 
op het terrein van bestuur en intern toezicht en een daarbij passende verantwoording vormgeven. 
 
De raad formuleert twee principes voor degelijk onderwijsbestuur: 
 

➢ een functionele scheiding tussen bestuur en intern toezicht; 
➢ evenwicht tussen horizontale en verticale verantwoording; onder verticale verantwoording 

wordt verstaan de verantwoording naar de overheid (financieel en inhoudelijk) en onder 
horizontale verantwoording wordt verstaan de verantwoording naar belanghebbenden 
(financieel en maatschappelijk). 

 
Er wordt derhalve een scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur/management: toezicht en 
uitvoering. De functie uitvoering kent een eindverantwoordelijk niveau waarbij deze, rekening houdend 
met maatschappelijke ontwikkelingen beleidsuitgangspunten opstelt. De schoolleiding zet beleid om in 
activiteiten en middelen voor het realiseren van deze uitgangspunten.  
 
In dit managementstatuut worden de bestuurlijke verhoudingen, rollen, taken en bevoegdheden helder 
aangegeven. 
Elke vier jaar wordt dit document geactualiseerd en indien nodig herzien en aangepast.  
 
Annelies Smits MPM 
 
Juli 2020  
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Artikel 1 Definitiebepaling 
 
In dit managementstatuut wordt verstaan onder: 
 
Stichting OOH   Alle openbare basisscholen in Houten inclusief het bestuurskantoor en 
    de staf. 
 
Raad van Toezicht  De Raad van Toezicht, zoals benoemd door de gemeenteraad van 
    Houten en belast met het toezicht op de uitvoering van de  
    bevoegdheden door het College van Bestuur. 
 
College van Bestuur  Het college van bestuur (CvB) is het bevoegd gezag, belast met de 
    verantwoordelijkheid voor de realisatie van het doel, de strategie en 
    het beleid van de Stichting Openbaar Onderwijs Houten. 
 
Stafmedewerkers  Het personeelslid dat werkzaam is in de organisatie met een  

afgebakende en gemandateerde taak en verantwoordelijkheid. 
Verantwoording wordt afgelegd  aan het College van Bestuur, 
waarvan ook het mandaat verkregen wordt.  

 
Het directeurenoverleg  De directeuren vormen samen met het College  
    van Bestuur het directeurenoverleg. Het overleg van dit  

managementteam heet het DIRO overleg. De stafmedewerkers die bij 
dit overleg aanwezig zijn hebben hierbij een adviserende rol conform  
hun functieprofiel. Het College van Bestuur is voorzitter.  

 
De directeur:   Het personeelslid dat conform de Wet op het Primair onderwijs artikel  
    29  is aangesteld door het bevoegd gezag en belast met de leiding  
    van de dagelijkse gang van zaken op een school.  
     
Managementstatuut:  Het statuut zoals bedoeld in art. 31 van de WPO. 
 
Wet:    De Wet op het Primair Onderwijs. 
 
GMR:    De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het Openbaar  
    Onderwijs Houten. 
 
Mandaat:   De bevoegdheid om in naam en onder verantwoordelijkheid van het  
    Bevoegd Gezag besluiten te nemen.   
 
 
Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 
 
Lid 1 
Het College van Bestuur stelt de directeuren en stafmedewerkers in de gelegenheid advies uit te 
brengen over de vaststelling en iedere wijziging van het managementstatuut. 
 
Lid 2 
Het College van Bestuur stelt de directeuren en stafmedewerkers zo spoedig mogelijk schriftelijk en 
met redenen omkleed op de hoogte of en, zo ja, op welke wijze het aan het uitgebrachte advies 
gevolg zal worden gegeven. 
 
Lid 3 
Indien het College van Bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het de directeuren en 
stafmedewerkers in de gelegenheid met hem overleg te voeren alvorens definitief te besluiten.  
 
 
Artikel 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht 
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De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor de taken en bevoegdheden zoals die zijn 
opgenomen in de Wet, in de Statuten van de Stichting en in de reglementen voor de Raad van 
Toezicht en voor het College van Bestuur. Zie hiervoor bijlage 1: Reglement voor de Raad van 
Toezicht en bijlage 2: Overzicht van bevoegdheden Raad van Toezicht.  
 
Artikel 4 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het College van Bestuur. 
 
Het College van Bestuur oefent het Bevoegd Gezag uit over alle scholen van de Stichting, inclusief 
het Bestuurskantoor en de overige stafleden. Het College van Bestuur is daarnaast verantwoordelijk 
voor alle taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in de Wet, in de Statuten van de Stichting en in 
het Reglement voor het College van Bestuur van Stichting Openbaar Onderwijs Houten. Zie hiervoor 
bijlage 3: Reglement College van Bestuur en bijlage 7 regeling vervanging bestuurder in verband met 
afwezigheid.  

 
Artikel 5 Taken en bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het directeurenoverleg (DIRO) 
 
Lid 1 
Het College van Bestuur en de directeuren vormen samen het Directieoverleg (DIRO).  
Het College van Bestuur zit het DIRO voor. Stafmedewerkers kunnen op verzoek uitgenodigd worden 
voor dit overleg.  
 
Lid 2  
Het DIRO stelt een reglement op waarin in ieder geval nadere regels zijn opgenomen over de taken, 
werkwijze en de besluitvorming van het DIRO. Het reglement en iedere wijziging daarvan behoeft de 
goedkeuring van het College van Bestuur. Zie hiervoor bijlage 4: Reglement Directeurenoverleg.  
 
 
Artikel 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de directeur (conform 
functieboek OOH). 
 
Lid 1 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school en  is verantwoordelijk voor het 
resultaat van de school en de inzet van de financiële, facilitaire en personele middelen. 
 
Lid 2 De directeur oefent de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden uit, evenals de 
taken en bevoegdheden die hem door het CvB bij mandaat zijn verleend. 
 
 Tot deze taken en verantwoordelijkheden behoren in ieder geval: 
 

a. Het toedelen van taken aan het personeel, inclusief de vervangingsregeling bij 
afwezigheid van de directeur. 

b. De verantwoordelijkheid voor de leerlingenadministratie, zodanig dat deze voldoet aan de 
door het CvB en het Rijk opgestelde voorschriften, waarbij controle op ieder moment 
mogelijk is. Uitvoering van deze taak gebeurt op het bestuursbureau. 

c. De organisatie van de tussenschoolse opvang en op verzoek van ouders, zorg dragen 
voor aansluiting van de buitenschoolse opvang. 

d. Het uitvoeren en implementeren van het bestuursbeleid. 
e. Het uitvoeren van het loopbaanbeleid inclusief de gesprekscyclus. 
f. Het op- en vaststellen van het schoolformatieplan, het nascholingsplan, het ARBO-

beleidsplan en het Veiligheidsplan. 
g. Het opstellen van het Schoolplan en de Schoolgids 
h. Het opstellen van de materiële jaarbegroting, al dan niet in samenwerking met de 

controller.  
i. Het dagelijks beheer van het schoolgebouw.  
j. Het onderhouden van contacten met de leerlingen en hun ouders/verzorgers. 
k. Het nemen van besluiten inzake toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen met 

inachtneming van het protocol Schorsing en Verwijdering van het OOH. 
l. Het verlenen van verlof aan het personeel van de school als bedoeld in de CAO-PO. 
m. Overleg voeren met de medezeggenschapsraad van de school namens het bevoegd 

gezag. 
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n. Het beheren van de aan de school toegekende formatieve en financiële middelen en het 
doen van de daaruit voortvloeiende uitgaven. 

o. Het vaststellen van de schooltijden met inachtneming van de wettelijke kaders en het 
stichtingsbeleid, waaronder de vakantieregeling. 

p. Het uitvoering geven aan de bovenschoolse portefeuille, zoals afgestemd met de CvB en 
andere directeuren. 

 
Lid 3 De directeur kan taken genoemd in lid 2 enkel overdragen aan een adjunct-directeur. Bij 
afwezigheid van deze functie kan in voorkomende gevallen mandaatbevoegdheid overgedragen 
worden aan een bouwcoördinator. Dit laatste altijd na overleg en kennisgeving aan het CvB. 
 
Lid 4 De in artikel 6, lid 2 genoemde besluiten kunnen slechts worden genomen voor zover dit: 

- niet strijdig is met de geldende wettelijke bepalingen en de geldende cao PO. 
- in overeenstemming is met het door het Bevoegd Gezag vastgestelde beleid 
- dit niet leidt tot een overschrijding van het ter beschikking staande budget, tenzij 

hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend. 
 
Lid 5 Een door de schooldirecteur buiten de grenzen van zijn bevoegdheid genomen besluit geldt 
 niet als een besluit van het CvB. 
 
Het accent voor de uitoefening van taken van de OOH directeuren ligt op het gebied van de 
onderwijskwaliteit, het personeel en het aansturen van de schoolorganisatie. Dit betekent dat een 
aantal facilitaire taken (administratie, beheer, facilitaire zaken) vanuit het bestuursbureau ondersteunt 
worden. 
Zie hiervoor bijlage 5: Profielschets ABC schoolleider.  
 
Artikel 7 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden stafmedewerkers (conform 
functieboek OOH). 
 
 
Lid 1 De stafmedewerker ondersteunt en adviseert het College van Bestuur en de directeuren 
inzake aan zijn functie gerelateerde onderdelen. 
 
Lid 2 De stafmedewerker oefent de daarbij behorende taken en verantwoordelijkheden uit, evenals 
de taken en bevoegdheden die hem door het CvB bij mandaat zijn verleend 
   
Tot deze taken horen in ieder geval: 
 
 Voor de stafmedewerker of directeur met de portefeuille ICT: 

a. inventariseren van de informatiebehoefte van de organisatie en de wensen hiertoe 
b. bijdrage leveren aan het informatieplan en het opstellen van automatiseringsplannen 
c. analyseren van de bestaande informatievoorziening en signaleren van knelpunten 
d. adviseren over gewenste aanpassingen en verbeteringen 
e. specificeren van de systeemvereisten en adviseren over de organisatorische, 

economische- en sociale aspecten die samenhangen met de informatievoorziening en 
automatisering 

f. afstemmen van de informatievoorziening op organisatie- en bedrijfsprocessen 
g. heren van het budget informatievoorziening en automatisering 
h. zorg dragen voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen 
i. adviseren over en coördineren van het inrichten van het service level management, 

change-, probleem- en configuratiemanagementprocedures en capaciteitsmanagement 
j. adviseren over standaards 
k. uitvoeren van het datamanagement 
l. opstellen van richtlijnen en procedures ten behoeve van gebruikers en 

automatiseringswerkers 
m. instrueren en begeleiden van gebruikers bij het beoordelen, testen en invoeren van 

onderwijsapplicaties 
n. zorgdragen voor beveiliging, back-up procedures, etc. 
o. aansturen van de netwerk-/systeembeheerders en de helpdesk 
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Voor de stafmedewerker huisvesting: 
a. toezicht houden op de voortgang en kwaliteit van lopende onderhouds- en 

huisvestingsprojecten 
b. aanleveren van gegevens voor het jaarlijks onderhoudsplan, en na vaststelling door de 

CvB zorgdragen voor de uitvoering ervan 
c. opstellen van kostencalculaties 
d. binnen gestelde kaders en budgetten inkopen van materialen (kantoorbehoeften, 

werkplekinrichtingen en schoonmaakartikelen) en diensten (servicecontracten, catering, 
schoonmaakcontracten, e.d.) 

e. overleg voeren met leveranciers, fabrikanten, bedrijven en de gebruikers van de gebouwen 
en terreinen over geleverde of gewenste goederen of diensten (waaronder beveiliging), 
opvragen van offertes en deze beoordelen 

f. inventariseren van de staat van onderhoud van de gebouwen en inventaris en adviseren 
met betrekking tot vervanging en reparatie 

g. toezien op het naleven van regelgeving voor de beveiliging van (de gebruikers van) de 
gebouwen en terreinen 

h. door de gebruikers ingediende vernieuwings- of vervangingsaanvragen beoordelen op 
technische haalbaarheid en doelmatigheid 

i. organiseren van het verhuur en medegebruik van gebouwen door derden 
j. energiebeheer uitvoeren op de locaties 
 
Voor de controller: 
a. opstellen van de jaarlijkse financiële cyclus en bewaken van de planning 
b. gegevens uit voorgaande begrotingen analyseren en becommentariëren, de consequenties 

van nieuw beleid en (voorgenomen) wijzigingen in bestaand beleid analyseren en aan de 
hand daarvan een notitie met beslispunten opstellen 

c. ontwerpbegrotingen van de scholen beoordelen en de CvB daarover adviseren 
d. in dat kader rapportages opstellen, waarbij indien noodzakelijk tevens voorstellen worden 

gedaan voor wijzigingen in de ontwerpbegrotingen of voor beleidsalternatieven 
e. bij schooldirecties de beleidsvoornemens inventariseren ten behoeve van de 

begrotingsvoorbereiding en ondersteunen van de CvB bij het overleg met de directeur 
f. analyses en nadere adviezen opstellen inzake de verantwoordingsrapportages 
g. beleidswijzigingen doorrekenen op hun financiële consequenties en beleidsalternatieven 

formuleren 
h. de financiële rapportage beoordelen op basis van de vastgestelde begroting en 

meerjarenramingen 
i. tijdens het lopende jaar analyseren en beoordelen voorgenomen beleidswijzigingen op 

budgettaire consequenties 
j. vastleggen van administratieve organisatieprocessen en voorstellen doen voor aanpassing 

en verbetering voor gegevensverwerking en het managementinformatiesysteem 
k. de besteding van gelden van de instellingen controleren op doelmatigheid en 

rechtmatigheid en de naleving van randvoorwaarden 
l. de werking toetsen van (financiële) administraties 
m. afwijkingen signaleren en melden aan leidinggevenden 
n. daarover rapporteren aan de CvB en aanbevelingen doen ter verbetering 
o. zorgen voor de planning, verdeling, voortgang en kwaliteit van werkzaamheden 
p. toezien op een goede uitvoering van de werkzaamheden 
q. draaiboeken en protocollen opstellen voor de verschillende werkzaamheden 
r. gevraagd en ongevraagd advies geven aan de RvT.   

 
 

Artikel 8 Regeling, toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging 
 
Lid 1 
 Het CvB laat zich door de directeuren en stafmedewerkers adviseren over: 
 a.  de (meer)jarenbegroting van de Stichting 
 b.  de jaarrekening van de Stichting 
 c.  de kaders die het Bevoegd Gezag vaststelt voor de verdeling van de totale lumpsum 
  tussen de gemeenschappelijke voorzieningen op bovenschools niveau en de  
  voorzieningen op schoolniveau; 
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d. de kaders die het Bevoegd Gezag vaststelt voor het verschuiven van middelen tussen 
  de afzonderlijke scholen. 
 
 
Lid 2 

Het College van Bestuur stelt de directeuren zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen 
omkleed op de hoogte of en, zo ja, op welke wijze het aan het uitgebrachte advies gevolg zal 
worden gegeven. 

 
Lid 3 

Indien het College van Bestuur het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het de 
directeuren in de gelegenheid met hem overleg te voeren alvorens definitief te besluiten.  

 
 
Artikel 9 Rapportage 
 
Lid 1 
De directeur informeert het CvB – overeenkomstig de door het CvB vastgestelde richtlijnen – over het 
verloop van de resultaten van het gevoerde beleid en over de financiële resultaten van de school. 
 
Artikel 10 Schorsing en vernietiging van besluiten 
 
Lid 1 
Het CvB kan maatregelen en/of besluiten van directeuren of derden wegens strijd met enig geldende 
regeling en/ of mogelijke schade aan de belangen van het Openbaar Onderwijs Houten bij 
gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen. 
 
Lid 2 
Het CvB kan een besluit of maatregel van directeuren of derden schorsen, indien het besluit of 
maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet het CvB binnen vier weken, 
nadat het het schorsingsbesluit heeft genomen, af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de 
schorsing. 
 
Artikel 11 Werkingsduur  
 
Het managementstatuut geldt voor onbepaalde tijd.  
 
 
Artikel 12 Slotbepalingen 
 
Lid 1 
Het managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag waarop dit 
statuut door het CvB is vastgesteld. 
 
Lid 2 
Een tussentijdse wijziging van het managementstatuut dan wel de verlenging treedt in werking op de 
dag volgend op de dag waarop het CvB tot wijziging dan wel verlenging heeft besloten. 
 
Lid 3 
In gevallen waarin dit statuut niet voorziet, beslist het CvB. 
 
Lid 4 
De directeur draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut in elke school ter 
inzage ligt op een voor ieder toegankelijke plaats. Het wordt opgenomen in de OOH kwaliteitsbieb die 
voor GMR en scholen inzichtelijk is.   
Het CvB zendt een exemplaar van het managementstatuut, alsmede elke wijziging daarvan, zo 
spoedig mogelijk na de vaststelling ter kennisname aan de Inspectie van het onderwijs.  
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Bijlage 1: Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Openbaar 
Onderwijs Houten 
 
 
Artikel 1. Positionering Raad van Toezicht  
Ingevolge de statuten bestuurt het college van bestuur en houdt de Raad van Toezicht integraal 
toezicht op het college van bestuur, zijn beleid en op de algemene gang van zaken binnen de 
Stichting. Hieronder wordt mede verstaan het toezicht houden op het realiseren van en het inhoud 
geven aan de doelstelling van de Stichting alsmede het bewaken van de grondslag van de Stichting in 
brede zin. De Raad van Toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde en richt zich in de 
vervulling van zijn taak naar de grondslag en het doel van de Stichting. 
 
Artikel 2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht  
1 De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van het college van 

bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instellingen 
en/of rechtspersonen. Hij staat het college van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn 
taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden 
instellingen en/of rechtspersonen. 

2 De Raad van Toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering 
van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot 
de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft 
gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.  

3 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn 
verantwoordelijkheid:  
a. het zorg dragen voor een goed functionerend college van bestuur (door benoeming, 

beoordeling en ontslag van het college van bestuur); 
b. het vervullen van het werkgeverschap van het college van bestuur; 
c. het toezicht houden op en zo nodig het bevorderen van het functioneren van de leden van 

het college van bestuur; 
d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en 

aanwending van de middelen van de Stichting;  
e. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling 

en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht); 
f. het functioneren als adviseur en klankbord voor het college van bestuur; 
g. het houden van integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur, op de algemene 

gang van zaken in de instelling, op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelen 
van de Stichting, op de strategie en de risico’s, op de opzet en werking van de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen, op de financiële beheersing, op de naleving van 
wet en regelgeving waaronder de Code Goed Bestuur en op de kwaliteit van het onderwijs; 

h. het goedkeuren van de besluiten van het college van bestuur zoals omschreven in artikel 12 
lid 6 van de statuten. 

4 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid 
strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten, 
alsmede met hetgeen daaromtrent staat vermeld in het managementstatuut. De Raad van 
Toezicht expliciteert in een toezichtkader de ijkpunten waarop hij toetst hoe de Stichting wordt 
bestuurd. 

 
 
Artikel 3. Informatievoorziening  
1. Het college van bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren 

benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het college van 
bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In leder geval 
verwacht de Raad van Toezicht dat het college van bestuur hem op de hoogte zal houden ten 
aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de Stichting.  

2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het college van bestuur aan de Raad van Toezicht 
regelmatig rapporteert over:  

a. de realisatie van de maatschappelijke functie, de strategie inclusies de daaraan verbonden 
risico’s en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteiten van het onderwijs en de 
vormgeving van de openbare identiteit; 
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b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 
informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting. 

3. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het 
jaarverslag van de Stichting.  

4. Indien de Stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal het college van 
bestuur de leden van de Raad van Toezicht zo mogelijk van tevoren daarvan in kennis stellen, 
een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de 
Raad van Toezicht. 

5. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de 
uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te 
beschouwen, als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het college 
van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.  

 
Artikel 4. Samenstelling Raad van Toezicht  
1. Profiel Raad van Toezicht  

a. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste 
op het moment waarop een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster 
aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de 
Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij 
ook te rade bij het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
van de Stichting. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij. De profielschets is 
openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.  

b. Het profiel voor de Raad van Toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de Raad 
van Toezicht te leiden dat:  
- er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen is 
- de grondslag en het doel van de Stichting worden onderschreven;  
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;  
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines 

aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-
economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden; 

- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het college van 
bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;  

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het 
college van bestuur.  

2. Profiel lid van de Raad van Toezicht  
a. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en 

eigenschappen, die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn 
opgenomen, en vult deze per vacante zetel aan met een specifieke detaillering naar 
achtergrond, discipline en deskundigheid. De profielschets voor het lid van de Raad van 
Toezicht is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.  

b. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:  
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;  
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;  
- het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en als klankbord 

terzijde te staan;  
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het college van 

bestuur te toetsen;  
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen; 
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als 

de Stichting stellen;  
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van 

bestuur voorgelegde aangelegenheden;  
- voldoende beschikbaarheid.  

c. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de 
ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen, het primair onderwijs en de 
specifieke functies van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.  

d. De vastgestelde profielschets wordt ter informatie verstrekt aan het college van bestuur en 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  
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e. Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de 
Raad van Toezicht na of de profielschets voor de desbetreffende zetel nog voldoet en nog 
past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij 
ook te rade bij het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 
Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.  

3. De voorzitter  
a. De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht (uit zijn midden) 

benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de 
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. 

b. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, 
specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader 
worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:  
- het vermogen te hebben om met gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht 

te vervullen;  
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen 

bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;  
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de 

Raad van Toezicht en het college van bestuur;  
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een 

rol in het belang van de Stichting kan vervullen.  
c. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het college van 

bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van 
Toezicht.  

d. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de 
voorzitter. 

4. Onverenigbaarheid  
a. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en 

onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen 
enkele wijze belang heeft bij de Stichting.  

b. De Raad van Toezicht stelt zo nodig, ter aanvulling op het bepaalde in de statuten, vast met 
welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht 
onverenigbaar is.  

c. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen en 
hun directe verwanten, zoals genoemd in artikel 11 lid 12 van de statuten. 

d. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou 
kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal 
het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. 
Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, 
waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de Raad van 
Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake 
is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de Raad van 
Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. 
De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.  

 
Artikel 5. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht  
1. De Raad van Toezicht en het college van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het 

bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het college van bestuur en 
andere interne adviesorganen van de Stichting. Ambitie is om jaarlijks rond een thema een 
formeel contact met de GMR te beleggen.  

2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van 
Toezicht en leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen 
en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met 
aangelegenheden van de Stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van 
Toezicht of leden van de Raad van Toezicht benaderd worden door externe relaties of door in de 
Stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband 
houdend met de Stichting of personen daarin werkzaam, verwijzen de (leden van de) Raad van 
Toezicht in de regel naar het college van bestuur.  

3. Op de regel genoemd in lid 2, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en 
wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het 
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college van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf 
geïnformeerd.  

4. In geval van belet en ontstentenis van alle leden van het college van bestuur wordt het college 
van bestuur waargenomen door een daartoe door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon, 
niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht. 

 
Artikel 6. Benoeming leden Raad van Toezicht 
1. De leden van de Raad van Toezicht worden door de gemeenteraad van de gemeente Houten 

benoemd en ontslagen. De benoeming geschiedt op voordracht van de Raad van Toezicht. 
2. Benoeming en schorsing door de Raad van Toezicht geschiedt met in achtneming van hetgeen 

daaromtrent in artikel 11 van de statuten staat vermeld.  
3. Van de vacature(s) waarvoor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het recht heeft 

een bindende voordracht te doen, wordt deze raad onverwijld in kennis gesteld door de Raad van 
Toezicht. Daarbij wordt tevens een profielschets voor de betreffende vacature gevoegd. 

4. Voor de zetels in de Raad van Toezicht waarvoor de oudergeleding van de GMR en de GMR 
geen voordracht recht hebben of ten aanzien waarvan zij het aan hen toekomend voordracht 
recht niet hebben uitgeoefend binnen twee maanden na daartoe door de Raad van Toezicht te 
zijn uitgenodigd, heeft de Raad van Toezicht een voordracht recht. 

5. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meer 
kandidaten aanbevelen.  

6. Bij de voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een 
eventuele benoeming gewekt door de voordragende partij.  

 
Artikel 7. Einde lidmaatschap  
1. Rooster van aftreden 

a. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad 
van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier 
jaar.  

b. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van 
de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In leder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter 
niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn 

Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal door de Raad van Toezicht 
herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betrekt de Raad van Toezicht het 
functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van 
Toezicht. 
2. Aftreden  
Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in lid 1 hiervoor, in geval van:  

a. een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van 
het desbetreffende lid;  

b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van 
de Raad van Toezicht;  

c. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het 
desbetreffende lid en de belangen van de Stichting;  

d. een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het 
desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;  

e. enige andere objectiveerbare reden.  
3. Schorsing  

a. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 2 
aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging 
aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een besluit tot schorsing overeenkomstig het 
bepaalde in de statuten.  

b. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te 
schorsen, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te 
nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien 
kenbaar te maken conform artikel 11 lid 6 van de statuten.  

c. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de 
Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het college van 
bestuur een gedragslijn worden overeengekomen. 
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Artikel 8. Werkwijze  
1. Aandachtsgebieden  

a. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden 
afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, 
discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele 
verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van 
Toezicht en de verantwoordelijkheid van het college van bestuur op dat aandachtsgebied 
onverlet.  

2. Vergaderingen  
a. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats 

tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd 
overeenkomstig het bepaalde in de statuten.  

b. Het college van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van 
Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder het college van bestuur te willen 
vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval het college van bestuur over de redenen 
informeren, alsmede na afloop van de vergadering het college van bestuur in grote lijnen op 
de hoogte stellen van het besprokene.  

c. In de regel bereidt het college van bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in 
overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het college van bestuur die ingevolge de 
statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met 
redenen omkleed geagendeerd. 

d. Door of vanwege het college van bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid 
van het college van bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op 
welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. In plaats van notulen kan een 
besluitenlijst worden opgesteld, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de 
vergadering. 

e. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter, tenminste twee leden of het college van bestuur dit wenselijk achten. 

f. Tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening, 
bespreking van het accountantsverslag en de managementletter en in beginsel in 
aanwezigheid van de accountant van de Stichting en één vergadering ter goedkeuring van 
de begroting voor het komende jaar. 

3. Secretariaat  
a. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het college 

van bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van 
de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk 
voor de leden van de Raad van Toezicht.  

 
Artikel 9. Evaluatie  
1. Tenminste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in 

welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het college van bestuur wordt 
geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het college 
van bestuur betrokken. De Raad van Toezicht stelt tevens een eigen jaarverslag op waaruit blijkt 
op welke wijze de Raad van Toezicht aan diens toezichthoudende taak zoals hiervoor 
omschreven in dit reglement heeft voldaan.  

2. Het college van bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet 
aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het college van bestuur tevoren of er 
zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten 
aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie dienen betrokken 
te worden. 

3. De Raad van Toezicht informeert het college van bestuur over de uitkomsten van de evaluatie. 
4. Twee leden voeren jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de (leden van het) 

college van bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht 
voortkomende aandachtspunten. 

5. Ten behoeve van het goed – intern – functioneren van de Raad van Toezicht zullen  
evaluatiegesprekken met de individuele leden van de raad worden gehouden.  

 
 
 



14 
 

Artikel 10. Vergoeding  
1. De leden van de Raad van Toezicht kunnen een jaarlijkse vacatievergoeding ontvangen. 
2. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de vacatiegelden van de leden van de Raad van 

Toezicht vast. De hoogte daarvan is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.  
3. De omvang van deze vergoedingen alsmede het totaal van de werkelijk uitgekeerde 

vergoedingen over enig jaar worden vermeld in begroting en de jaarrekening van de Stichting.  
4. De Stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de 

Stichting gemaakte onkosten, die redelijkerwijs niet geacht worden te kunnen worden bestreden 
uit de vaste jaarlijkse vacatievergoeding, aan hen vergoeden.  

 

Artikel 11. Verantwoording  
De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn 
werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de 
Stichting aan de Code Goed Bestuur vorm geeft. In het jaarverslag worden tevens de door de leden 
van de Raad van Toezicht uitgeoefende nevenfuncties vermeld. 
 
Artikel 12. Niet-begrote uitgaven 
Het bedrag waarboven goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist, zoals bedoeld in artikel 12 
sub 6e van de statuten wordt vastgesteld op €50.000,-.  
 
Artikel 13. Wijziging reglement  
1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit 

reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren 
de mening van het college van bestuur.  

2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een 
voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het college van bestuur ingewonnen.  

 
Artikel 14. Slot  
1. Met de vaststelling van dit reglement komt het (voorafgaande) reglement Raad van Toezicht te 

vervallen.  
2. Dit reglement is openbaar.  
 
Eerste versie van dit reglement: 
Dit reglement is op 17 mei  2011  door het bestuur vastgesteld. 
Het DIRO heeft op 7 juni 2011 een positief advies gegeven. 
De GMR heeft op 21 juni 2011 een positief advies gegeven. 
 
Aanpassing van dit document: 
Het diro heeft op 21-5-2015 een positief advies gegeven. 
De RvT heeft op 17-11-2015 een positief advies gegeven. 
De GMR heeft op 24-11-2015 een positief advies gegeven. 
Dit reglement is op door de CvB vastgesteld op 2-12-2015  
(Beperkte) aanpassingen zijn gedaan 7 juli 2020 
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Bijlage 2: Bevoegdheden Raad van Toezicht 
 
In dit document is een selectie gemaakt van de belangrijkste en meest toegepaste bevoegdheden van 
de Raad van Toezicht. De selectie is gehaald uit de statuten van Stichting OOH en in het reglement 
van de Raad van Toezicht. 
 

Uit Artikel Wat voorwaarden 

Statuten 6 lid 2, 
3 en 4 

Benoemen bestuursleden, salaris en 
overige arbeidsvoorwaarden. Benoemen 
van de voorzitter CvB 

De helft plus één, 2/3 vd 
leden aanwezig-
vertegenwoordigd 

Statuten 6 lid 4 Schorsing en ontslag van het CvB Meerderheid van 2/3, 3/4 vd 
leden van de RvT aanwezig 
of vertegenwoordigd 

Statuten  8 Voorzien in waarneming bij (langdurige) 
afwezigheid. 

 

Statuten 10 Goedkeuring reglement CvB  

Statuten 
Reglement RvT 

11-1 
4-3-a 

Benoemen voorzitter Beperking in artikel 11 lid 7 
Voordrachten in lid 7 kunnen 
geen voorzitter zijn 

Statuten 11-2 Voordragen van leden voor de RvT aan 
de gemeenteraad Houten 

Beperking in artikel 11-7 

Statuten 11-4, 
11-5 
en 11-
6 

Schorsen van lid RvT, ontslaan van lid 
RvT 

Redenen omkleed met 2/3 
van het aantal 
stemgerechtigde stemmen. 
Zie ook artikel 11-3 
(gemeenteraad)11-5 en 11-6 

Statuten 12-1 Benoemen, schorsen en ontslaan leden 
van het bestuur 

 

Statuten 12-2 Arbeidsvoorwaarden bestuur  

Statuten 12-4 Benoemen registeraccountant  

Statuten 12-5 Besluit wijziging statuten  

Statuten 12-6 Voorafgaande goedkeuring RvT: 
a. Vaststelling en wijziging (v en w) 

reglement CvB; 
b. V en w managementstatuut; 
c. V begroting, jaarverslag inclusief 

jaarrekening 
d. Uitgaven die begroting EN het door 

RvT vastgestelde bedrag 
overschrijden; 

e. Vaststelling strategisch beleidsplan, 
belangrijke organisatiewijzigingen; 

f. Stichten, opheffen, samenvoegen 
scholen; 

g. Overdracht scholen/ besturenfusie; 
h. Deelname in andere rechtspersoon; 
i. Verkrijging, vervreemding of 

bezwaren registergoederen >  
j. Leningen en borgstellingen; 
k. Het aangaan van overeenkomsten: 

stichting borg, hoofdelijk 
medeschuldenaar, sterk maken voor 
derde of zekerheidsstelling schuld; 

l. Aanvraag surseance van betaling/ 
faillissement Stichting; 

m. Vaststelling treasurystatuut. 
 

 
 
 
Begroting voor 1 december, 
jaarverslag/rekening voor 1 
mei zie artikel 16-4 
(€50.000,- , Reglement RvT 
12.6.d) 

Statuten 16-1 Goedkeuren begroting 1 december 
(ontwerp) 1 februari uiterlijk 
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Statuten 16.1 Goedkeuren jaarverslag.  

Statuten 16.1 Aanwijzen registeraccountant  

Statuten 17.1 Wijziging statuten Alle leden vertegenwoordigd, 
2/3 meerderheid 

Statuten 17-4 Besluit ontbinding Stichting Alle leden vertegenwoordigd, 
2/3 meerderheid  

Reglement RvT 2-3-a Goed functionerend college van bestuur  

Reglement RvT 2-3-b Werkgever college van bestuur  

Reglement RvT 2-3-e Goed intern toezicht RvT  

Reglement RvT 2-3-h Goedkeuren besluiten bestuur artikel 12-6 
vd statuten 

 

Reglement RvT 4-1-a Profielschets lid RvT, te rade bij CvB, 
GMR. 

 

Reglement RvT 5-4 In geval van belet of ontsteltenis: 
waarneming CvB door RvT aan te wijzen 
persoon 

 

Reglement RvT 10-2 Hoogte vacatiegelden Er is een vast tarief voor de RvT 
leden afgesproken van €1500,- 
en dit is onafhankelijk van de 
resultaten van de Stichting.   

Reglement RvT 12 Goedkeuring conform 12-6-d statuten: 
€50.000 

Zie statuten 12-6-d 

Reglement RvT 13 Wijzigen reglement RvT Vooraf advies CvB 

Reglement CvB 1-7 Managementstatuut stichting OOH Goedkeuring 

Reglement CvB 4-7 Bij stagnerende besluitvorming CvB: RvT 
neemt besluit 
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Bijlage 3: Reglement College van Bestuur Stichting Openbaar Onderwijs 
Houten 
 
Artikel 1. De bestuurstaak  
1. Ingevolge de statuten van de Stichting bestuurt het college van bestuur de Stichting onder 

toezicht van de Raad van Toezicht. Dit houdt onder meer in dat het college van bestuur 

verantwoordelijk is voor de realisatie van het doel van de Stichting, de strategie en het beleid. 

2. Het college van bestuur bestaat op het moment van ondertekening van dit reglement uit één 

natuurlijk persoon. Het college van bestuur vormt het bevoegd gezag van de door de Stichting in 

stand gehouden scholen. Het college van bestuur legt verantwoording af aan de Raad van 

Toezicht van de Stichting.  

3. De Raad van Toezicht bepaalt - na advies van het college van bestuur - de omvang van het 

college van bestuur. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van het college van bestuur 

worden benoemd.  

4. Het college van bestuur dient primair het belang van de Stichting in relatie tot de 

onderwijskundige en maatschappelijke functie van de Stichting en maakt bij de beleidsvorming 

een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.  

5. Leden van het college van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, 

maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen 

verrichten of nalaten die de reputatie van de Stichting schaden.  

Het college van bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens volgens deze 
norm gedragen.  

6. Tot de taken van het college van bestuur behoort onder meer:  

a. het met inachtneming van het gestelde in de wet en de statuten besturen van de Stichting;  

b. het vervullen van het werkgeverschap in de meest ruime zin van het woord ten aanzien van 

alle personen verbonden aan de Stichting, doch met uitzondering van personen die deel 

uitmaken van het college van bestuur van de Stichting;  

c. het waarborgen van de openbare identiteit van de Stichting op alle niveaus;  

d. het toezicht houden op en zo nodig het verbeteren van het functioneren van de 

(stafmedewerkers en) directeuren van de Stichting;  

e. het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de 

Stichting;  

f. het in standhouden en aansturen van het bestuurskantoor van de Stichting;  

g. het opstellen en realiseren van het strategisch beleid van de Stichting;  

h. het opstellen van documenten welke van overheidswege worden voorgeschreven waaronder 

begrepen de schoolgids alsmede het jaarplan en de continuïteitsparagraaf van de Stichting;  

i. het bevorderen van de maatschappelijke verankering van de Stichting alsmede onderwijs in 

het algemeen en van de door de Stichting in stand gehouden scholen in het bijzonder.  

7. Het college van bestuur laat zich bij haar werkzaamheden adviseren door een managementteam 

bestaande uit stafmedewerkers en directeuren. De verhouding tussen college van bestuur en de 

leden van het managementteam, de wijze van benoeming van die leden, de wijze van 

wederzijdse informatievoorziening alsmede overige bepalingen worden nader vastgelegd in een 

door het college van bestuur vast te stellen en door de Raad van Toezicht goed te keuren 

managementstatuut of vergelijkbaar document.  

 
Artikel 2. Managementteam  
1. De leden van het college van bestuur laten zich bij de uitvoering van de haar toegekende taken 

en bevoegdheden bijstaan en adviseren door de leden van het managementteam, waarmee 

gestructureerd overleg plaatsvindt. Hieronder vallen de stafmedewerkers en directeuren.  

2. Het managementteam wordt gevormd door de voorzitter van het college van bestuur en de door 

deze persoon daartoe aan te wijzen functionarissen.  

3. Het managementteam komt regelmatig in vergadering bijeen.  



18 
 

4. De voorzitter van het college van bestuur zit de vergadering van het managementteam voor. De 

voorzitter van het college van bestuur wijst een vervanger aan als voorzitter ingeval van diens 

afwezigheid.  

 
Artikel 3. Verantwoording en verantwoordelijkheid  
1. Het college van bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. De leden van 

het college van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording 

verschuldigd voor de gehele organisatie. 

2. Het afleggen van de verantwoordelijkheid door het college van bestuur geschiedt niet via 

individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en het college van bestuur. 

3. Het college van bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over:  

de algemene gang van zaken in de instelling; de realisatie van de maatschappelijke functie; de 

openbare identiteit en doel van de Stichting; de strategie en de risico’s; de opzet en werking van 

de interne risicobeheersings- en controlesystemen; de financiële beheersing; de naleving van wet 

en regelgeving waaronder de Code Goed Bestuur en de kwaliteit van het onderwijs;  

4. Ingeval van een meerhoofdig college van bestuur wordt een van de leden van het college van 

bestuur door de Raad van Toezicht benoemd tot voorzitter van het college van bestuur.  

5. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het college 

van bestuur afzonderlijk is de voorzitter van het college van bestuur in het bijzonder 

verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het college van bestuur en van 

het besluitvormingsproces van het college van bestuur. De voorzitter van het college van bestuur 

is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor 

een goed overleg tussen het college van bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van 

de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.  

6. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde benoemings- en aanstellingsvoorwaarden 

van elk lid van het college van bestuur afzonderlijk maakt het college van bestuur onderling een 

verdeling van taken en aandachtsgebieden op. De verdeling van taken en aandachtsgebieden 

behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Mocht door gewijzigde omstandigheden en 

naar de mening van de Raad van Toezicht en het betrokken lid van het college van bestuur de 

taakverdeling aanleiding zijn om de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden aan te passen, dan 

draagt de Raad van Toezicht hier in goed overleg met het betrokken lid zorg voor.  

7. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het college van bestuur is een lid van het 

college van bestuur door de Raad van Toezicht en door het college van bestuur primair 

aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden, met name op de 

voorbereiding en uitvoering van het beleid.  

8. Besluiten van het college van bestuur met betrekking tot geldleningen en investeringen boven het 

bedrag genoemd in artikel 12 van het reglement van de Raad van Toezicht, die niet in de 

begroting zijn opgenomen, behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van 

Toezicht. 

9. Een meerhoofdig college van bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de 

onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het college van bestuur 

informeert de Raad van Toezicht op hoofdlijnen over dit proces.  

 

Artikel 4. Besluitvorming  
1. De besluitvorming van een meerhoofdig college van bestuur vindt in de regel plaats in de 

vergadering van het college van bestuur.  

2. Het college van bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in 

overeenstemming met elkaar worden genomen.  

3. Het college van bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 4 gerechtigd buiten de 

vergadering besluiten te nemen indien alle leden van het college van bestuur daarmee 

instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag 

van de daarop volgende vergadering van het college van bestuur.  
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4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van 

Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het college van bestuur. De 

betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.  

5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het college van bestuur dat de besluitvorming tot 

stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur door alle leden van het 

college gedragen - plaatsvindt.  

6. Indien de leden van het college van bestuur over een besluit geen overeenstemming met elkaar 

bereiken, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van 

het college van bestuur, tenzij de voorzitter van het college van bestuur van mening is dat uitstel 

van besluitvorming niet verantwoord is. Hij neemt alsdan een besluit.  

7. Bij blijvende stagnerende besluitvorming neemt de Raad van Toezicht een besluit indien dit in het 

belang is van de Stichting.  

8. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het 

college van bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het college van bestuur alleen 

genomen worden als het desbetreffende lid van het college van bestuur in de vergadering 

aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang 

van de Stichting zal schaden.  

9. Een lid van het college van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied 

besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het college van bestuur is vastgesteld. 

Het lid van het college van bestuur informeert het college van bestuur over zijn besluiten in de 

vergadering van het college van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.  

10. Leden van het college van bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering 

van een ander lid van het college van bestuur in de vergadering van het college van bestuur aan 

de orde te stellen.  

11. Een lid van het college van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een 

organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van het college 

van bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het college van bestuur in het 

belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het 

desbetreffende lid van het college van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is. 

12. Het College van Bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en houdt een register van 

bestuursbesluiten bij. 

 
Artikel 5. Informatievoorziening  
1. Het college van bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren 

benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de 

vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het college van 

bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval 

verwacht de Raad van Toezicht dat het college van bestuur hem op de hoogte zal houden ten 

aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de Stichting.  

2. Het college van bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over:  

a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden 

risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de 

vormgeving van de openbare identiteit; 

b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke 

informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting. 

3. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het 

jaarverslag van de Stichting.  

4. Indien de Stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal het college van 

bestuur de leden van de Raad van Toezicht zo mogelijk van tevoren daarvan in kennis stellen, 

een en ander voor zover de inhoud en strekking daarvan relevant is voor het functioneren van de 

Raad van Toezicht. 

5. Voorts houdt het college van bestuur de Raad van Toezicht op de hoogte van:  

a. problemen en conflicten van betekenis in de Stichting; 
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b. problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en 

samenwerkingspartners; 

c. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie en 

d. gerechtelijke procedures; 

e. datalekken. 

 
Artikel 6. Vergaderingen  
1. Het college van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata 

vast van de vergaderingen voor het komende schooljaar.  

2. Het college van bestuur komt in vergadering bijeen en wordt voorgezeten door de voorzitter.  

3. Elk lid van het college van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering 

van het college van bestuur. Het lid van het college van bestuur dat een onderwerp op de agenda 

plaatst, zal waar mogelijk het desbetreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) 

toelichting, In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien, waarover het desbetreffende lid van 

het college van bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.  

4. De agenda van de vergadering van het college van bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter 

van het college van bestuur.  

5. Het college van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan 

door andere (staf)medewerkers van de Stichting. 

6. Ieder lid van het college van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende 

redenen onmiddellijk bijeen te roepen. 

7. Van de vergaderingen van het college van bestuur wordt een afspraken/besluitenlijst gemaakt, 

dat in de eerstvolgende vergadering wordt besproken en vastgesteld.  

8. De leden van het college van bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de 

uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van 

het college van bestuur, tenzij een der leden van het college van bestuur uitdrukkelijk verzoekt 

een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het 

onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid is geboden.  

 
Artikel 7. Integriteit, gelijke behandeling, openbaarheid en belangenverstrengeling  
1. Het college van bestuur handelt integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen 

functioneren. Elk  lid van het college van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat 

tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting. Ook elke schijn van 

belangenverstrengeling tussen de Stichting en het lid van het college van bestuur zelf wordt 

vermeden. 

2. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat leerlingen (en hun ouders) en werknemers 

zonder gevaar voor hun (rechts)positie de mogelijkheid hebben te rapporteren aan de voorzitter 

van het college van bestuur of aan een door het college van bestuur aangewezen functionaris of 

orgaan over vermoede onregelmatigheden van algemene, bestuurlijke, operationele en financiële 

aard binnen het college van bestuur en/ of binnen de Stichting.  

3. Een lid van het college van bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van Toezicht geen 

betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan 

niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale 

werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de Stichting. De 

leden van het college van bestuur informeren de Raad van Toezicht over hun nevenfuncties voor 

zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor hun functioneren als lid van het college 

van bestuur. In geval van twijfel overleggen de leden van het college van bestuur met de 

voorzitter van de Raad van Toezicht. Het college van bestuur geeft de Raad van Toezicht op 

eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. De leden van het college van 

bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag. 

4. Een lid van het college van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere 

handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke 

voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht. 
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5. Een lid van het college van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad 

van Toezicht van een binnen het werkgebied van de Stichting werkzame Stichting of 

onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Stichting vervult. 

6. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur 

worden vermeld in het jaarverslag. 

 

Artikel 8. Waarneming 
1. De leden van het college van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van 

afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien alle leden van het college van bestuur voor een 

korte tijd afwezig zijn, worden hun taken waargenomen door een medewerker uit de organisatie 

wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd. Indien het college van bestuur uit 

één lid bestaat, wordt diens taak waargenomen door een door het college van bestuur als 

waarnemer aangewezen medewerker uit de organisatie die treedt in alle bevoegdheden van het 

lid van het college van bestuur. 

2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd draagt het college van bestuur er zorg voor, dat te 

allen tijde minstens één lid van het college van bestuur in functie is, die zo nodig bereikbaar is. 

3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van het 

college van bestuur stelt het college van bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht 

voor de eventuele waarneming. Zie hiervoor ook bijlage 7 van dit document.  

 
Artikel 9. Medezeggenschap  
1. Uitgaande van het belang van de Stichting en de leerlingen streeft het college van bestuur in zijn 

handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.  

2. Het college van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens 

ouders en personeelsleden in de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad als een 

functioneel element in de Stichting en benut dit overleg ten volle. Het college van bestuur neemt 

de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de 

benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen. 

 
Artikel 10. Openheid en verantwoording extern  
1. Het college van bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de Stichting en van de aan de 

Stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed zijn 

geregeld, inzichtelijk zijn en worden verantwoord.  

2. Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de 

hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.  

3. Het college van bestuur biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van 

de Stichting. Het college van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, 

verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen 

van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding 

intern en extern worden door het college van bestuur actief bevorderd.   

4. Het college van bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern (aan 

ouders/verzorgers, leerlingen en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, 

zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.  

 
Artikel 11. Evaluatie  
1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van het college van bestuur gehouden, in welke 

vergadering het functioneren van het college van bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie 

wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het college van bestuur betrokken.  

2. De Raad van Toezicht is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet 

aanwezig. (De leden van) het college van bestuur verzoekt/ verzoeken de Raad van Toezicht 

tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen 

functioneren van de raad als ten aanzien van het functioneren van het college van bestuur zijn 

die in de evaluatie betrokken dienen te worden.  
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3. Twee leden van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functionerings- en 

beoordelingsgesprek met de (leden van het) college van bestuur en betrekken daarin tevens de 

uit de evaluatie van het college van bestuur voortkomende aandachtspunten. 

 
Artikel 12. Deskundigheid  
1. Het college van bestuur is er verantwoordelijk voor, dat in het college van bestuur voldoende 

deskundigheden en vaardigheden zijn gewaarborgd.  

2. Bevoegdheid, kennis, informatie en invloed waarover het college van bestuur of een lid 

afzonderlijk uit hoofde van zijn of haar functie beschikt, wendt het college van bestuur c.q. wendt 

dit individuele lid uitsluitend aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.  

3. Elk  lid van het college van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim 

voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. 

Elk lid van het college van bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het 

college van bestuur of door Raad van Toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken. 

4. Wanneer een  lid van het college van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist 

om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de 

overige leden van het college van bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen. 

 
Artikel 13. Slot  
1. Dit reglement kan worden gewijzigd door het college van bestuur na voorafgaande goedkeuring 

van de Raad van Toezicht.  

2. Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement college van bestuur te 

vervallen.  

3. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college van bestuur met 

inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten. 

4. Het college van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit 

reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.  

5. Dit reglement is openbaar.  

 
 
Dit reglement is op 17 mei 2011 door het bestuur vastgesteld.  
Het DIRO heeft op 7 juni 2011 een positief advies gegeven. 
De GMR heeft op 21 juni 2011 een positief advies gegeven. 
 
2 juli 2020: Artikel 5e is toegevoegd.  
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Bijlage 4: Reglement Directeurenoverleg Stichting Openbaar Onderwijs 
Houten 
 
Inleiding 
Het directeurenoverleg vormt het overleg tussen bestuurder, directeuren en/of stafmedewerkers 
binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Houten. Het is een onmisbare schakel in de beleidsvorming. 
De primaire doelstelling van dit orgaan is het adviseren van het bestuur met betrekking tot de 
ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het Stichtingsbeleid. In dit orgaan vindt beleidsvoorbereiding 
plaats, worden voorstellen verkend en besproken en draagvlak wordt gecreëerd voor majeure 
besluiten. Het gaat in dit orgaan om Stichtingsbeleid, dat schooloverstijgend is. Onderwerpen die op 
een van de scholen aan de orde zijn en impact kunnen hebben op een of meer andere scholen, 
komen in het directeurenoverleg op de agenda. De onderwerpen kunnen alle beleidsterreinen raken. 
Uitspraken van het directeurenoverleg over beleid hebben formeel de status van een advies aan het 
college van bestuur. Het college van bestuur besluit. 
Tevens vervult het overleg een belangrijke functie met betrekking tot het delen van kennis en 
ervaringen waarbij van elkaar leren en teamvorming centraal staan. Het directeurenoverleg bevordert 
samenwerking dat in meerwaarde resulteert voor de individuele leden en voor hun scholen. 
 
REGLEMENT DIRECTEURENOVERLEG 
 
Artikel 1. Het directeurenoverleg 
Binnen Stichting Openbaar Onderwijs Houten functioneert een directeurenoverleg als bedoeld in art. 5 
van de statuten onder de noemer directeurenoverleg onder het regime van een eigen reglement. 
Artikel 2. Vaststelling en wijziging reglement 
Het reglement directeurenoverleg wordt in overleg met het directeurenoverleg vastgesteld door het 
college van bestuur. Wijzigingen vinden in overleg met het directeurenoverleg plaats door het college 
van bestuur. 
Artikel 3. Samenstelling directeurenoverleg 
Het directeurenoverleg bestaat uit de directeuren van de scholen van Stichting Openbaar Onderwijs 
Houten inclusief het college van bestuur. Op verzoek kunnen ook de stafmedewerkers uitgenodigd 
worden voor dit overleg.  
Artikel 4. Overleg 
Alle leden van het directeurenoverleg wonen de vergaderingen van het directeurenoverleg bij. Bij 
langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid, wordt een plaatsvervanger 
aangewezen (adjunct-directeur of plaatsvervangend directeur). 
Artikel 5. Deelname van externen 
Anderen dan leden kunnen, daartoe uitgenodigd door dan wel met instemming van de voorzitter, de 
vergaderingen van het directeurenoverleg bijwonen. 
Artikel 6. Voorzitterschap 
De voorzitter van het college van bestuur is voorzitter van het directeurenoverleg. Bij (langdurige) 
afwezigheid wegens ziekte of anderszins van de voorzitter van het college van bestuur treedt de 
vervangingsregeling in werking. 
Artikel 7. Taken directeurenoverleg 
Het directeurenoverleg heeft de volgende taken. 
1 Adviseren van het college van bestuur ten aanzien van de ontwikkeling en uitvoering van het 
Stichtingsbeleid. 
2 (Mede) initiëren en (mede) voorbereiden, uitvoeren en bewaken van het beleid van de Stichting 
Openbaar Onderwijs Houten 
3 Gevraagd en ongevraagd informeren van het college van bestuur over alle voor het college van 
bestuur relevant te achten aangelegenheden. 
4 Het afstemmen van aangelegenheden en werkzaamheden die behoren tot het takenpakket van 
de individuele directeuren. 
Artikel 8. Taken voorzitter 
De voorzitter heeft de volgende taken: 
In overleg met het directeurenoverleg opstellen van een beleidsagenda op basis van het 
jaarbeleidsplan waarin ook wordt vermeld wanneer, waar en op welke tijden het directeurenoverleg 
vergadert. In de agenda worden ook inhoudelijke agendapunten opgenomen. 
1 Leiden van de vergaderingen van het directeurenoverleg. 
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2 Zorg dragen voor de verslaglegging van de besluiten van de vergaderingen van het 
directeurenoverleg. 
3 Bevorderen van openheid, transparantie en onderling overleg in het directeurenoverleg. 
4 Bevorderen van het met en van elkaar leren van de leden. 
5 Bevorderen van samenwerking en teamvorming. 
6 Informeren van het directeurenoverleg over de bestuurlijke besluitvorming. 
7 Zorgen voor draagvlak voor de beleidsontwikkeling. 
Artikel 9. Werkwijze 
Het directeurenoverleg vergadert minimaal vijf maal per jaar en: 
1 voorts zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht. 
2 wanneer de helft + één van de leden van het directeurenoverleg (met uitzondering van de 
voorzitter) dit noodzakelijk acht. 
Artikel 10. Logistiek 
Alle op de agenda betrekking hebbende stukken worden minimaal vier werkdagen voor de 
vergadering in de digitale agenda gezet  door het college van bestuur. Die zorgt ook voor de borging  
van de besluiten van de  
vergaderingen, het opstellen van actielijst, de dossiervorming en de overige 
administratieve ondersteuning. 
Artikel 11. Verslaglegging 
Van de vergaderingen wordt ten behoeve van het directeurenoverleg een besluitenlijst vastgesteld.  
Artikel 12. Besluitvorming 
Wanneer besluitvorming over een advies noodzakelijk is, vindt deze bij voorkeur plaats bij consensus. 
Hieronder wordt verstaan dat geen van de leden overwegende bezwaren heeft tegen het 
adviesbesluit. Het college van bestuur heeft geen stemrecht in het directeurenoverleg, maar beslist 
uiteindelijk – als bevoegd gezag - over de wijze waarop met het advies wordt omgegaan. 
Artikel 13. Geheimhouding 
De leden van het directeurenoverleg zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun 
hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan de voorzitter hun geheimhouding heeft opgelegd of 
waarvan zij, zonder opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen. Het 
voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zo veel mogelijk voor de behandeling van de 
betrokken aangelegenheid meegedeeld. De voorzitter zal bij het opleggen van geheimhouding, tevens 
meedelen welke schriftelijk of mondeling verstrekte gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe 
lang deze dient te duren. 
Artikel 14. Werk- of projectgroepen 
1 Er kunnen vanuit en door het directeurenoverleg permanente en tijdelijke werk- of projectgroepen 
worden ingericht met als taak de voorbereiding van specifiek beleid. Deze worden formeel 
ingesteld door het college van bestuur. 
2 Het college van bestuur wijst de leden van de werk- of projectgroepen aan, daarbij rekening 
houdend met de belangstelling, competenties, deskundigheid en de taakbelasting van de 
betrokkenen. 
3 Ook anderen dan de leden van het directeurenoverleg kunnen deel uitmaken van werk- of 
projectgroepen. 
Artikel 15. Evaluatie 
Het college van bestuur organiseert jaarlijks een evaluatie over het functioneren van het 
directeurenoverleg. 
Artikel 16. Slotbepaling 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van inzicht over de uitleg ervan, beslist het 
college van bestuur. 
 
Dit (eerste) reglement is op 17 mei 2011 door de Algemeen Directeur vastgesteld en door het bestuur 
op 17 mei 2011 goedgekeurd. 
Het DIRO heeft het reglement directeurenoverleg op 7 juni 2011 een positief advies gegeven. 
De GMR heeft op 21 juni 2011 een positief advies gegeven. 
Aanpassingen artikel 10 en 11 op 7 juli 2020.  
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Bijlage 5: Profielschets ABC schoolleider 
 
profielschets ABC Schoolleider 
Openbaar Onderwijs Houten 
datum:  14 januari 2014 
 

Inleiding 
In een organisatie is een functie niet los te zien van het totaal van de organisatie.  
Sinds enige jaren werken de scholen van het Openbaar Onderwijs in Houten niet meer ‘ieder 
voor zich’ onder bestuurlijke eindverantwoordelijkheid van de gemeente Houten.  
 

Zoals het was 
In die vroegere situatie kreeg elke school rechtstreeks vanuit ‘Den Haag’ zijn ‘eigen 
middelen’ toegekend en was de taak van de schooldirecteur (zg. “integraal manager”) op 
basis daarvan in alle opzichten beleid te voeren. Binnen budget en onder ‘toezicht’ van een 
bestuur. De algemeen directeur speelde een coördinerende rol. Voor die rol werd ook 
afdracht gedaan door elke school voor de bureauorganisatie (incl. algemeen directeur) en 
voor de gemeenschappelijke activiteiten.  
 

Zoals het nu is 
De huidige situatie is een compleet andere. De scholen maken deel uit (als onderwijs 
uitvoerende locaties) van een zelfstandige organisatie OOH. Die organisatie staat onder 
eindverantwoordelijkheid van een directeur bestuurder. Die vormt het bevoegd gezag en 
staat onder intern toezicht van een Raad van Toezicht. Deze heeft belangrijke taken op de 
lange termijn en een beperkt aantal beleidsterreinen. Het beleid en de 
eindverantwoordelijkheid ligt primair bij de directeur bestuurder. 
 

Wat het verschil is 
Een ding is hetzelfde gebleven: het belangrijkste werk (primair proces) wordt gedaan op de 
scholen, door leraren en kinderen. Het onderwijs. 
In alle andere opzichten is de situatie geheel anders dan voorheen. Er is een organisatie die 
het geld van het ministerie krijgt, die eigen beleid kan formuleren en elke school zo kan 
faciliteren (financieel, personeel, materieel en (nog) deels qua huisvesting) om de gestelde 
doelstellingen te realiseren. 
 

Belangrijke vragen 
Niet langer werkt elke school voor zichzelf. Er liggen taken voor het geheel en voor elke 
school afzonderlijk. Daaruit volgen enkele belangrijke vragen: 

- Wat doet de organisatie als geheel? 
- Wat doen scholen gemeenschappelijk? 
- Wat doet elke school afzonderlijk? 

Belangrijk voor de antwoorden daarop is de vraag hoe zo efficiënt mogelijk de totale 
organisatie de gestelde doelen bereikt. 
Beginnen bij het belangrijkste, bij het primair proces, blijkt dan een integrale schooldirecteur 
niet meer vanzelfsprekend te zijn. Het is niet efficiënt en logisch dat elke schooldirecteur een 
eigen inkoopbeleid heeft, een eigen huisvestingstaak, etc.  
Belangrijk voor herdefiniëring van die taak is dan de vraag: wat is er op een school nodig om 
het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten verlopen? Hoe ziet een passend profiel van 
een leidinggevende op school er uit? 
Om onderscheid te maken met de vorige situatie noem ik de nieuwe leidinggevende: 
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ABC Schoolleider 
 
Om het onderwijs op een school goed te laten verlopen moet er op schoolniveau iemand zijn 
die eindverantwoordelijk is als: 

A. algemeen aanspreekpunt en onderwijskundig leiderschap; 
algemeen aanspreekpunt voor alles en iedereen, voor de dagelijkse gang van zaken 
zowel als de algemene eindverantwoordelijkheid. Belangrijkste taak daarin is het 
onderwijskundig leiderschap, dat wil zeggen verantwoordelijkheid dragen voor het 
onderwijsproces en de onderwijskundige profilering van de school; 

B. boegbeeld van de school in vele opzichten maar vooral als de eerste en 
eindverantwoordelijke gesprekspartner voor ouders; 

C. chef van het personeel op school dat wil zeggen aandacht hebben voor personeel, 
luisteren en coachen, alsook organiseren van taakverdeling, planning en de 
bewaking daarvan. 

 

Consequenties 
 
Het totaal van de OOH organisatie moet parallel aan dit profiel van schoolleider zorgen voor: 
 

1. op facilitair terrein: 
o de administratie; 
o financieel beheer; 
o facilitair beheer; 
o  

2. op onderwijskundig terrein: 
o ondersteuning; 
o coördinatie en afstemming; 
o  

3. op personeel terrein: 
o de eindverantwoordelijkheid voor personeelsbeleid (want de werknemer is in 

dienst van de stichting en niet van de school); 
▪ loopbaanbeleid; 
▪ doorstroming (in- en extern) 
▪ alle werkgeversaspecten (aanstelling, beloning, etc.) 

o werving, scholing, arbozorg; 
o afstemming van functies 

 
Deze opsomming is niet volledig en vraagt verdere afstemming. Om te beginnen de verdere 
invulling van het profiel van de ABC schoolleider. 
 
 

Nadere beschrijving van taken en verantwoordelijkheden 
 
Algemeen 
- weet zich met beleid en uitvoering te bewegen in de kaders van OOH; 
- bevordert over en weer de onderlinge contacten, persoonlijk, als school en individuele 

medewerkers met bestuursbureau en andere scholen; 
- weet hulp te zoeken en te vragen bij het bestuursbureau als dat nodig is; 
- maakt maximaal gebruik van de facilitaire ondersteuning die OOH wil bieden; 
  
Onderwijsprocessen  

- draagt zorg voor het onderwijs en de leerlingenzorg;  
- bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden (kwaliteitszorg);  
- bewaakt de doelstelling en het gewenste pedagogisch-didactisch klimaat van de 

school;  
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- creëert een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen; 
- signaleert (dreigende) problemen in de onderwijsuitvoering, neemt passende 

maatregelen en adviseert de directeur-bestuurder over meer ingrijpende stappen; 
- onderhoudt de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen van de school; 
- bereidt het overleg met de medezeggenschapsraad voor en woont de vergaderingen 

bij namens de directeur-bestuurder; 
- initieert en stimuleert de ontwikkeling van het onderwijsbeleid van de school en 

adviseert de directeur-bestuurder over OOH-brede aspecten van onderwijsbeleid; 
- bepaalt (samen met het team) de leer- oefenstof, les- en leermethode, te gebruiken 

leermiddelen en materialen en de indeling en fasering van de lessen; 
- bewaakt  OOH kaders en beleid bij de uitvoering van het onderwijs; 
- beslist over toelating en verwijdering van leerlingen; 
- kan eventueel ook zelf les en begeleiding geven aan individuele en groepen 

leerlingen; 
- maakt gepast gebruik van facilitaire mogelijkheden van OOH organisatie, samen-

werking met andere scholen waar dat meerwaarde biedt; 
- weet gebruik te maken van advies van interne en externe deskundigen en 

specialisten over het doorverwijzen van leerlingen naar hulpinstanties;  
 
Personeel 

- geeft leiding aan de medewerkers op de school; 
- stimuleert en creëert mogelijkheden voor de ontwikkeling en begeleiding van 

medewerkers;  
- voert functioneringsgesprekken met de medewerkers; 
- voert samen met de bestuurder het beoordelingsgesprek met de medewerkers; 
- adviseert mede de directeur/bestuurder over te nemen rechtspositionele 

maatregelen; 
- geeft vorm aan de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de personele zorg en 

het personeelsbeheer op de school; 
- draagt vanuit het schoolperspectief bij aan personeelsbeleid van OOH zoals werving 

en selectie, OOH personeelsbeleid, evenwichtige samenstelling van team, individuele 
loopbaanperspectieven; 

 
Beheer 

- in het perspectief van korte, middellange en lange termijn de facilitaire behoefte 
formuleren om de school goed neer te zetten; 

- voorstellen doen vanuit de school over inrichting, beheer en onderhoud van het 
schoolgebouw; 

- draagt zorg voor adequate voorziening van leermiddelen, methodes, materialen o.a. 
door goed overleg met OOH;  

 
Communicatie 

- namens de school de relaties behartigen met ouders en verzorgers; 
- de juiste afstand en nabijheid creëren, vooral met betrekking tot ouders; 
- adequaat beschikbaar zijn voor externe contacten; 
- klimaat scheppen waarin ouders en leraren goed kunnen communiceren en 

overleggen over de voortgang van het onderwijs van de kinderen; 
- namens de bestuurder gesprekspartner zijn voor de MR;  
- intensief overleg voeren met directeur bestuurder en bestuursbureau; 
- gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de directeur/bestuurder en de staf 

 
Annelies Smits MPM 
Directeur Bestuurder OOH 
Januari 2014 
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Bijlage 6: Toekenning van bevoegdheden betreffende financiële 
besluiten en handelingen van de OOH scholen.  
 
Alle besluiten en handelingen van financiële aard dienen altijd plaats te vinden binnen de kaders van 
het door het College van Bestuur van OOH vastgestelde beleid -en voor zover van toepassing- door 
de Raad van Toezicht goedgekeurde beleid.  
 

 
 

1. Aangaan van verplichtingen/ bestellingen: 
  

- Onbeperkt:    College van Bestuur, Boven de €50.000,-  
      anders dan vastgesteld in de begroting is  
      instemming van de RvT nodig. Bij de  
      salarisbetaling boven €50.000,-  is een  
      tweede handtekening vereist. Dit is  
      belegd bij de controller.  

- Tot € 10.000,-     Stafmedewerker ICT 
 
- Tot €15.000,-    Stafmedewerkers financiën, huisvesting 
 
- Tot €15.000,-    directeuren 

 
 

2. Accorderen van facturen van: 
 
- Bestuurskantoor   onbeperkt College van Bestuur 
 
- Tot € 10.000,-     Stafmedewerker ICT 
 
- Bestuurskantoor onder €15.000,- controller, huisvesting  

 
-        Scholen onder €15.000,-  directeur 

 
-        Scholen boven de €15.000,-  College van Bestuur 

 
3. Accorderen van overeenkomsten: 
 
- Mantelovereenkomst:   College van Bestuur 
 
- Meer jarenovereenkomst   College van Bestuur 

 boven €50.000  
 

- Meer jarenovereenkomst  Stafmedewerker ICT 
  Tot €10.000,-  
 

- Meer jarenovereenkomst  Stafmedewerkers financiën, huisvesting   
                    €15.000,- tot 50.000,-    

 
- Meer jarenovereenkomst  schooldirecteur 

 Onder €15.000,-  
 

- Kort durende of eenmalige   College van Bestuur 
 Overeenkomsten boven €50.000,- 

 
4. Diversen: 

 
- Betalingen definitief maken  controller en hoofd  
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      Administratiekantoor 
 

- Betalingen autoriseren  College van bestuur  
 
- Vaststellen projectsubsidie   College van Bestuur 
 
- Vaststellen budgethouders  College van Bestuur 
 
- Aanvragen incidentele subsidies College van Bestuur, stafmedewerker  

      financiën  
 

- Kort durende of eenmalige   Stafmedewerker ICT 
 overeenkomsten tot €10.000,- 
 

- Kort durende of eenmalige   Stafmedewerkers financiën, huisvesting    
                overeenkomsten €15.000,- tot 50.000,-    
 

- Treasury statuut   Goedkeuren door Raad van Toezicht  
 

- Vaststellen en uitvoeren  College van Bestuur 
    Treasury statuut.  

 



  Definitief juli 2020   

Bijlage 7 Regeling vervanging bestuurder in verband met afwezigheid. 
 
 
Om de continuïteit van de Stichting te waarborgen is er een regeling vervanging bestuurder 
vastgesteld. De regeling voorziet in een korte termijn oplossing, als de afwezigheid minder is dan twee 
werkweken, en een lange termijn oplossing als de afwezigheid langer is dan twee weken, of als het er 
naar uitziet dat de afwezigheid langer gaat duren. 
 
Korte termijn. 
Op korte termijn is het de gedachte dat de Stichting, zonder al teveel moeite, door kan draaien. In de 
reglementen van de bestuurder en het DIRO staat opgenomen dat het DIRO als adviesorgaan van de 
bestuurder fungeert. Hiermee is tevens gewaarborgd dat de bestuurder en het DIRO met elkaar 
verbonden zijn. De koers van de Stichting en de continuïteit ligt dan ook voor een groot deel belegd in 
deze samenstelling. Toch is het verstandig om op moment van de afwezigheid van de bestuurder één 
iemand het aanspreekpunt te maken en deze persoon een mandaat te geven om als bestuurder 
besluiten te kunnen nemen indien nodig. Vanaf dag één van afwezigheid wordt in overleg met de RvT 
een plaatsvervanger aangewezen. Inhoudelijke zaken komen bij het diro te liggen, operationele taken 
liggen bij de medewerkers van het bestuursbureau, waarbij de stafmedewerkers de bedrijfsprocessen 
bewaken, door in de agenda van de bestuurder bij te houden welke overleggen van wezenlijk belang 
voor de Stichting zijn zodat de Stichting vertegenwoordigd is. Door als RvT  regelmatig overleg te 
voeren met de plaatsvervanger zal dit in grote mate goed geregeld kunnen worden. De opdracht van 
de plaatsvervanger ziet er als volgt uit: 

• De plaatsvervanger dient de vertegenwoordiging van het OOH bij cruciaal overleg zo goed 
mogelijk te regelen; 

• De plaatsvervanger is het aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht en informeert deze raad 
vanaf de eerste dag van afwezigheid proactief en helder over de stand van zaken en de te 
nemen en genomen besluiten; 

• De plaatsvervanger is gemandateerd door het bevoegd gezag om gedurende de afwezigheid 
waar te nemen en besluiten te nemen die in lijn van het strategisch beleidsplan en de 
ontwikkeling liggen; 

• Bij elk besluit dat genomen moet worden overweegt de plaatsvervanger of dit besluit nu 
noodzakelijk genomen moet worden, of dat uitstellen van het besluit een reële optie is;  

• Bij ingrijpende besluiten, ten oordeel aan de plaatsvervanger, wordt vooraf de goedkeuring 
van de RvT gevraagd. Als dit niet mogelijk is, wordt het besluit zo spoedig mogelijk na het 
nemen aan de RvT meegedeeld; 

• De plaatsvervanger stuurt gedurende de afwezigheid van de bestuurder het stafbureau aan en 
kan taken delegeren; 

• De plaatsvervanger is voorzitter van het DIRO; 

• Als de afwezigheid van de bestuurder naar het zich laat aanzien langer gaat duren dan twee 
weken, of als de taakbelasting voor de plaatsvervanger te groot wordt, zoekt de waarnemer in 
overleg met de Raad van Toezicht naar een oplossing om de continuïteit te waarborgen. De 
Raad van Toezicht zal hierover een besluit nemen; 

• De plaatsvervanger zorgt voor een heldere interne en externe communicatie over de 
afwezigheid van de bestuurder en de waarneming van zijn taken; 

• De plaatsvervanger handelt in lijn met de reglementen en statuten en het managementstatuut 
van de Stichting. 

 
Lange termijn. 
Na twee weken afwezigheid zal de RvT intern of extern een vervanger aanwijzen, dit om te zorgen 
voor een solide oplossing,  voor de vervanging van de bestuurder.  
Het lijkt aannemelijk dat voor de langere termijn vervanging door een interim-bestuurder gedaan 
wordt, of dat in de organisatie naar vervanging gezocht wordt. De plaatsvervanger voor de korte 
termijn kan hiervoor een voorstel aan de Raad van Toezicht geven. 
In opdracht van de Raad van Toezicht neemt de plaatsvervanger het initiatief om met een voorstel 
‘voortzetting beleid’ te komen. De Raad van Toezicht besluit over dit voorstel.  
Voor deze langdurige oplossing is advies van de GMR en het DIRO nodig. 
 


