
 
 

BESTUURSREGLEMENT EN MANAGEMENTSTATUUT  

VAN STICHTING SAMENWERKINGSVERBAND PO WEERT-NEDERWEERT 
Versie 20 januari 2021 

 

 

Algemeen 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

 

1.1 Dit reglement is het bestuursreglement als bedoeld in artikel 11 lid 14, alsmede  het 

managementstatuut als bedoeld in artikel 10 lid 2 van de statuten (hierna: “de Statuten”) van 

Stichting Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert  (hierna: “de Stichting”).  

 

1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:  

 

a. toezichthoudend bestuur: het statutair bestuur, in het bijzonder belast met het houden 

van (integraal) intern toezicht als bedoeld in de WPO, als bedoeld in artikel 7 van de 

Statuten; 

b. onafhankelijk voorzitter: de onafhankelijk technisch vergadervoorzitter zonder stemrecht, 

als bedoeld in artikel 7 lid 5 van de Statuten; 

c. bestuurscommissie: een door het toezichthoudend bestuur ingestelde commissie die 

namens het toezichthoudend bestuur met een hogere frequentie dan het  

toezichthoudend bestuur overleg voert met de directeur over actuele zaken en die de 

agenda van de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur opstelt en die 

vergaderingen voorbereidt; 

d. auditcommissie: een door het  toezichthoudend bestuur ingestelde commissie die het  

toezichthoudend bestuur adviseert omtrent zijn financiële taken en omtrent 

leerlingenstromen en die besluitvorming daarover voorbereidt; 

e. remuneratiecommissie: een door het  toezichthoudend bestuur ingestelde commissie die 

het  toezichthoudend bestuur adviseert over de arbeidsvoorwaarden (waaronder de 

bezoldiging) van de directeur en die namens het  toezichthoudend bestuur de 

functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur voert; 

f. directeur: de door het  toezichthoudend bestuur benoemde directeur, die de functie van 

bestuur als bedoeld in de WPO vervult, als bedoeld in artikel 10 van de Statuten; 

g. vaststellen: het nemen van een beslissing die schriftelijk wordt vastgelegd door een 

daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander 

besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen; 

h. mandateren: het op grond van artikel 9 lid 2 van de Statuten opdragen van taken en 

bevoegdheden door het  toezichthoudend bestuur aan de directeur; 

i. WPO: Wet op het primair onderwijs; 

j. hij: hij of zij.  

 



 

 

 

Toezichthoudend bestuur 

 

Artikel 2. Vacature in het toezichthoudend bestuur 

 

2.1 Zodra (bekend wordt dat) een zetel in het  toezichthoudend bestuur vacant komt, wordt daarin 

door het  toezichthoudend bestuur zo spoedig mogelijk voorzien middels de benoeming van 

een opvolgend bestuurder. Daarbij wordt de volgende procedure in acht genomen: 

 

a. in de plaats van een defungerend lid van het toezichthoudend bestuur benoemt het  

toezichthoudend bestuur een statutair bestuurder dan wel titulair directeur van het 

bevoegd gezag namens wie het defungerend lid in het  toezichthoudend bestuur zitting 

had, zulks op bindende voordracht van het betreffende bevoegd gezag; 

b. de onafhankelijk voorzitter wordt op basis van een door de directeur voorbereide en door 

het toezichthoudend bestuur vastgestelde profielschets geworven en door het  

toezichthoudend bestuur benoemd voor een periode van drie jaar, eenmalig te verlengen 

voor ten hoogste drie jaar.  

 

 

Artikel 3: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het  toezichthoudend bestuur 

 

3.1 Onverlet de in de Statuten toegekende bevoegdheden is het  toezichthoudend bestuur in het 

bijzonder belast met het houden van (integraal) intern toezicht als bedoeld in de WPO op de 

werkzaamheden en het functioneren van de directeur en de gang van zaken in de Stichting.  

 

3.2 Ingevolge artikel 8 lid 5 van de Statuten is aan het  toezichthoudend bestuur voorbehouden de 

besluitvorming strekkende tot:  

 

a. vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen (missie en visie);  

b. vaststelling van het toezichtkader; 

c. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren-)begroting; 

d. vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag); 

e. benoeming of ontslag en vaststelling of wijziging van de arbeidsvoorwaarden van de 

directeur; 

f. vaststelling van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders en 

mandaat voor de directeur; 

g. het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen; 

h. de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 BW; 

i. aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de Stichting; 

j. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de Stichting en ontbinding van de 

Stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo. 

 

3.3 Het  toezichthoudend bestuur mandateert de directeur om met inachtneming van het vorige 

lid van dit artikel en van artikel 9 lid 2 van de Statuten namens hem zijn wettelijke en statutaire 

bestuurstaken uit te oefenen. Krachtens dit mandaat bestuurt de directeur en houdt het  

toezichthoudend bestuur integraal toezicht op het beleid van de directeur en op de gang van  

 



 

 

zaken binnen de Stichting. Het  toezichthoudend bestuur staat de directeur met advies 

terzijde.  

 

3.4 Schorsing en vernietiging van besluiten: 

 

a. Het toezichthoudend bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de directeur wegens 

strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de 

organisatie  bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen; 

b. Het toezichthoudend bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur schorsen, indien 

het besluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet het 

bevoegd gezag binnen twee weken, nadat de voorzitter het schorsingsbesluit heeft genomen, 

af van een vernietiging dan vervalt tegelijkertijd de schorsing. 

 

3.5 Het  toezichthoudend bestuur behoudt niet tegenstaande het bepaalde in het vorige lid zijn 

wettelijke en statutaire bevoegdheden, zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 10 lid 

2, 3 en 4 van de statuten. 

 

3.6 Het  toezichthoudend bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. 

De benoeming vindt plaats voor een periode van drie jaar, eenmalig te verlengen voor ten 

hoogste drie jaar.  

 

3.7 De voorzitter, bij diens ontstentenis de vicevoorzitter, alsmede twee leden van het  

toezichthoudend bestuur gezamenlijk zijn bevoegd om de Stichting te vertegenwoordigen. 

 

 

Artikel 4: Onafhankelijk voorzitter 

 

4.1 De onafhankelijk voorzitter heeft structureel contact met de directeur. De onafhankelijk 

voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor: 

 

a. bereidt met de directeur de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur voor en 

bewaakt samen met de directeur en het bestuur de uitvoering van genomen 

bestuursbesluiten; 

b. het leiden van de vergaderingen van het  toezichthoudend bestuur; 

c. bevordert het samenspel van directeur en bestuur om de doelstellingen van het 

Samenwerkingsverband te realiseren;  

d. draagt zorg voor bewaking van de in mandaten en reglementen onderscheiden 

verantwoordelijkheden en rollen van bestuur en directeur; 

e. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het  toezichthoudend bestuur en van 

de commissies; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Artikel 5. Vergaderingen  toezichthoudend bestuur 

 

5.1 Het  toezichthoudend bestuur komt tenminste 4 keer per jaar in vergadering bijeen en voorts 

zo vaak als de voorzitter of de meerderheid van het toezichthoudend bestuur dit nodig 

oordeelt. 

 

5.2 Stemverhouding: besluitvorming vindt plaats conform het bepaalde in art. 11 van de statuten. 

 

5.3 De onafhankelijk voorzitter zit de vergaderingen voor. Hij heeft het recht het woord te voeren, 

maar heeft geen stemrecht. 

 

5.4 De directeur woont de vergaderingen bij en heeft daarin een adviserende stem, tenzij het  

toezichthoudend bestuur besluit buiten aanwezigheid van de directeur te vergaderen. 

 

5.5 Indien het  toezichthoudend bestuur dat nuttig of nodig acht, kunnen voor zijn vergaderingen 

ook andere personen dan de leden van het  toezichthoudend bestuur worden uitgenodigd, 

zoals vertegenwoordigers van commissies, leden van de ondersteuningsplanraad en externe 

deskundigen, onder wie de accountant. 

 

5.6 De bestuurscommissie agendeert voor de laatste vergadering van het  toezichthoudend 

bestuur van ieder schooljaar de evaluatie van het functioneren van het  toezichthoudend 

bestuur en van de commissies. 

 

 

Artikel 6. Werkgeversrol  toezichthoudend bestuur 

 

6.1  Het  toezichthoudend bestuur vervult de werkgeversrol ten aanzien van de directeur.  

 

6.2 Het  toezichthoudend bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur. 

 

6.3 Het  toezichthoudend bestuur stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de 

directeur vast met inachtneming van het bepaalde in de CAO Primair Onderwijs en legt deze 

contractueel vast. 

 

  

Artikel 7.  Bestuurscommissie 

 

7.1 Het  toezichthoudend bestuur kiest uit zijn midden drie leden, die tezamen met de directeur 

de  bestuurscommissie vormen. Een van de leden van de bestuurscommissie maakt tevens 

deel uit van de audit- en van de remuneratiecommissie. 

 

7.2 De  bestuurscommissie komt met regelmatige tussenpozen in vergadering bijeen en voorts zo 

vaak als de meerderheid van de leden dit nodig oordelen. 

 

7.3 In de  bestuurscommissie worden de actuele zaken besproken aan de hand van een door de 

directeur opgestelde agenda. 

 



 

 

7.4 De  bestuurscommissie stelt de agenda van de  vergaderingen van het toezichthoudend 

bestuur op. 

 

 

Artikel 8. Auditcommissie 

 

8.1 Het  toezichthoudend bestuur kiest uit zijn midden twee leden, die de auditcommissie vormen. 

Eén van de leden dient tevens lid van de bestuurscommissie te zijn. De directeur is aanwezig 

en betrokken bij alle auditbijeenkomsten.  

 

8.2 De auditcommissie komt tenminste 2 x paar jaar bijeen en voorts zo vaak als de leden dit nodig 

oordelen. 

 

8.3 In de auditcommissie worden tenminste de begroting en het financieel jaarverslag besproken. 

Daarnaast zijn in het kader van de meerjarenramingen ook de leerlingenstromen onderwerp 

van gesprek.   

 

 

Artikel 9. Remuneratiecommissie 

 

9.1 Het toezichthoudend bestuur kiest uit zijn midden 2 leden, die de remuneratiecommissie 

vormen.  Eén lid dient tevens lid van de bestuurscommissie te zijn. 

 

9.2 De remuneratiecommissie komt minstens eenmaal per jaar  bijeen en voorts zo vaak als het 

lid dit nodig oordeelt. 

 

9.3 In de remuneratiecommissie vindt jaarlijks een functionerings- en een beoordelingsgesprek 

met betrekking tot het functioneren van de directeur plaats. Daarnaast worden de 

arbeidsvoorwaarden aangepast aan de ontwikkelingen in de CAO en wordt toegezien op de 

compliance met de WNT.  

 

9.4 In de remuneratiecommissie worden besluiten die het toezichthoudend bestuur in 

hoedanigheid van werkgever van de directeur heeft genomen meegedeeld en toegelicht. 

 

 

Directeur 

 

Artikel 10. Werving en selectie directeur 

 

10.1 Bij het ontstaan van een vacature voor de functie van directeur zal het  toezichthoudend 

bestuur zo spoedig mogelijk na het ontstaan van de betreffende vacature daarin voorzien door 

de benoeming van een directeur.  

 

10.2 De volgende procedure wordt voor de vervulling van de vacature van de functie van directeur 

in acht genomen: 

 

 



 

 

a. het  toezichthoudend bestuur stelt een profielschets op van de te werven kandidaat. De 

ondersteuningsplanraad wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het 

profiel;  

b. het  toezichthoudend bestuur maakt de vacature bekend binnen de Stichting;  

c. het  toezichthoudend bestuur stelt een benoemingscommissie samen die wordt belast met 

de werving en voordracht van de directeur. Een lid van de ondersteuningsplanraad maakt 

onderdeel uit van de benoemingscommissie;  

d. de benoemingscommissie stelt een voordracht op aan het  toezichthoudend bestuur voor 

de nieuw te benoemen directeur. De benoemingscommissie besteedt in de voordracht 

aandacht aan het profiel van de kandidaat in relatie tot de ten behoeve van de werving 

opgestelde profielschets;  

e. het  toezichthoudend bestuur besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te 

benoemen.  

 

 

Artikel 11. Taken en bevoegdheden directeur 

 

11.1 De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die door het toezichthoudend bestuur  

overeenkomstig artikel 10 van de statuten aan de directeur zijn gemandateerd. 

 

11. 2  De directeur heeft met inachtneming van de beleids- en financiële uitgangspunten, die door 

of namens het toezichthoudend bestuur zijn vastgesteld de volgende taken en bevoegdheden: 

 

a. de directeur is belast met de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband; 

b. de directeur geeft leiding aan het personeel van het samenwerkingsverband en draagt er 

zorg voor, dat met de individuele personeelsleden functionerings- en beoordelings-

gesprekken worden gevoerd; 

c. de directeur onderhoudt de contacten met de leden van het samenwerkingsverband, de 

gemeenten en andere stakeholders; 

d. de directeur beheert de aan het samenwerkingsverband toegekende financiële middelen 

en doet daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het 

vastgestelde beleid zijn toegestaan; 

e. de directeur voert namens het toezichthoudend bestuur het overleg met de Onder-

steuningsplanraad (OPR); 

f. alle overige taken en verantwoordelijkheden zoals vermeld in de bij zijn functie behorende 

functiebeschrijving. 

 

11.3.  Daarnaast bereidt de directeur de in artikel 3.2 genoemde besluiten van het  toezichthoudend 

bestuur voor, zulks in samenspraak met de onafhankelijk voorzitter.   

 

11.4 Bij de uitoefening van de  bestuurstaak dient de directeur primair het belang van de Stichting 

in relatie tot haar maatschappelijke functie.  

 

11.5 De directeur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en 

voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de 

Stichting schaden.  

 



 

 

11.6 De directeur is aan het  toezichthoudend bestuur verantwoording verschuldigd voor alle 

aangelegenheden met betrekking tot het  bestuur en beheer van de Stichting.  

 

11.7  De directeur informeert het toezichthoudend bestuur – overeenkomstig de door het 

toezichthoudend bestuur  vastgestelde richtlijnen – over het verloop en de resultaten van het 

gevoerde beleid van de organisatie.  

 

11.8 Het afleggen van de verantwoording door de directeur geschiedt niet via individuele 

contacten, maar  periodiek in de vergaderingen van de  bestuurscommissie en in de 

vergaderingen van het toezichthoudend bestuur.  

 

11.9 Binnen de wettelijke, statutaire en in dit reglement neergelegde verantwoordelijkheden van 

de directeur is de directeur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en de 

besluitvorming. De directeur is tezamen met de onafhankelijk voorzitter in het bijzonder ook 

verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directeur en het  toezichthoudend bestuur. 

 

11.10 De directeur evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren, legt daaromtrent verantwoording af in 

de remuneratiecommissie en stelt zo nodig op grond daarvan zijn werkwijze bij.  

 

11.11 Bij langdurige afwezigheid van de directeur voorziet het toezichthoudend bestuur zo spoedig 

mogelijk en waar mogelijk in overleg met de fungerend directeur in de waarneming.  

 

11.12 De directeur betracht openheid over zijn nevenfuncties. De directeur meldt deze vooraf aan 

het  toezichthoudend bestuur. Eventuele nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.  

 

11.13 De directeur draagt er zorg voor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke 

belangen en de belangen van de Stichting. De directeur vermijdt ook elke schijn van 

belangenverstrengeling.  

 

11.14 De directeur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij 

namens de Stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie 

hij namens de Stichting transacties verricht.  

 

11.15 De directeur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruimschoots voldoende zijn 

en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Stichting. Dit is een vast 

onderwerp van de functioneringsgesprekken.  

 

11.16 Wanneer de directeur in specifieke gevallen de kennis of ervaring mist om in het belang van 

de Stichting adequaat te handelen, laat de directeur zich bijstaan door andere personen of 

door leden van het toezichthoudend bestuur, zulks in overleg met de onafhankelijk voorzitter. 

 

 

Artikel 12. Procuratie directeur 

 

12.1 Krachtens zijn mandaat zoals bepaald in artikel 3.4 is de directeur bevoegd om namens de 

Stichting financiële verplichtingen aan te gaan, indien deze binnen de kaders van de 

vastgestelde begroting vallen.  



 

 

12.2 De directeur is tevens bevoegd om namens de Stichting financiële verplichtingen aan te gaan 

buiten de kaders van de vastgestelde begroting, echter tot een maximum van € 15.000,00 per  

transactie. Voor financiële verplichtingen die het maximum van € 15.000,00 te boven gaan, 

behoeft de directeur de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de voorzitter en de 

vicevoorzitter van het  toezichthoudend bestuur gezamenlijk.  

 

12.3 De beperkte volmacht voor het accorderen van facturen/offertes en voor het aangaan van 

contracten/overeenkomsten, zoals vastgelegd bij de Kamer van Koophandel, wordt vast-

gesteld op € 15.000,00. 

  

 

Artikel 13. Wijziging van het reglement 

 

13.1  Het  toezichthoudend bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of 

dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De onafhankelijk voorzitter vraagt 

daarover tevoren de mening van de directeur.  

 

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het  toezichthoudend bestuur. Van 

een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de onafhankelijk voorzitter en van 

de directeur ingewonnen. 

 

 

Dit reglement is vastgesteld door het toezichthoudend bestuur in zijn vergadering d.d. 20 januari 2021. 

 

 

 


