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Voorwoord 

 

Inleiding 

 

Dit toezichtkader is tot stand gekomen in interactieve sessies van het bestuur met 

de directeur van het samenwerkingsverband en vastgesteld door het bestuur op < 

datum vermelden >. 

 

De statuten bepalen dat het bestuur optreedt als intern toezichthouder en alle 

toezichthoudende bevoegdheden uitoefent. Dit toezichtkader vormt het kader 

waarbinnen dit toezicht wordt uitgeoefend.  

 

Hoewel het bestuur formeel de bestuursbevoegdheden uitoefent heeft het bestuur 

de bestuursbevoegdheden zoveel mogelijk gemandateerd aan de directeur van het 

samenwerkingsverband en beperkt het zich tot een toezichthoudende bestuursrol. 

Dit mandaat is neergelegd in een managementstatuut dat als bijlage bij dit 

toezichtkader is opgenomen.  

 

Bij de opzet van het toezichtkader is gebruik gemaakt van de principes van Policy 

Governance; in Bijlage 1 is een toelichting opgenomen over het werken met deze 

principes. 

 

In dit toezichtkader vindt u vastgelegd: 

Namens wie het bestuur toezicht houden (maatschappelijke legitimatie); 

Waarop het bestuur toezicht houdt; 

Hoe het bestuur toezicht houdt; 

Hoe de interne werkwijze van het bestuur eruit ziet. 

 

Overal waar ‘haar’ of ‘zij’ is vermeld kan ook ‘hem’ of ‘hij’ worden gelezen. 
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Versiegeschiedenis 

In de versiegeschiedenis wordt telkens bijgehouden wat de belangrijkste wijzigingen zijn. 

 

versie datum belangrijkste wijzigingen verwerkt door 

0.1 25-4 concept toezichtkader Harry Nijkamp 

0.2 26-5 wijzigingen Harry Nijkamp 

0.3 27-5 Wijzigingen nav overleg; beoogde resultaten Erik Brandsema 

0.4 28-5 Wijzigingen; commissies in bestuur, beleidsgroep Harry Nijkamp 

0.5 9-6 Wijzigingen verwerkt n.a.v. bestuurlijk overleg Erik Brandsema 

0.6 15-6 Wijzigingen verwerkt n.a.v. bestuurlijk overleg Harry Nijkamp 

0.7 20-1 Wijzigingen verwerkt n.a.v. bestuurlijk overleg Patricia van 

Tergouw 

0.8 21-4 Wijzigingen verwerkt n.a.v. bestuurlijk overleg Patricia van 

Tergouw 
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Gehanteerde begrippen 

 

Directeur  directeur van het samenwerkingsverband (swv) 

Beleidsgroep     een groep waarin elk aangesloten bestuur het recht heeft één  
persoon af te vaardigen. De beleidsgroep is gericht op de 
ontwikkeling en uitvoering van het inhoudelijke beleid van de 
stichting. 
 

Bestuur bestuur van het samenwerkingsverband (swv) dat optreedt als intern    

toezichthouder 

Voorzitter  voorzitter van het bestuur van het swv 

Scholen  aangesloten scholen van het swv 

Basisondersteuning In het referentiekader van passend onderwijs wordt de volgende 

definitie gehanteerd: ‘Het geheel van preventieve en licht curatieve 

interventies die binnen de onderwijszorgstructuur van de school – 

eventueel samen met ketenpartners – planmatig en op 

overeengekomen kwaliteitsniveau wordt uitgevoerd’. 1 

Thuiszitter     Het ministerie van OCW hanteert voor een thuiszitter de definitie: 
‘Leerlingen die ingeschreven zijn op school, maar langer dan 4 weken 
thuiszitten’.  
Daarnaast is er ‘absoluut verzuim’. Daarbij gaat over leerlingen die 
wel leerplichtig zijn, maar niet op een school staan ingeschreven en 
dus niet naar school gaan.  
Een derde groep zijn leerlingen die zijn vrijgesteld van de leerplicht. 
Deze vrijstelling vindt plaats op basis van een specifieke situatie, 
zoals een ernstige, meervoudige handicap.  
 
De PO-raad hanteert voor een thuiszitter de volgende definitie: 
‘Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en 16 jaar of 
een jongere van 16 of 17 jaar die valt onder de kwalificatieplicht en 
die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die 
zonder geldige reden meer dan 4 weken verzuimt, zonder dat hij/zij 
ontheffing heeft van de leerplicht resp. vrijstelling van geregeld 
schoolbezoek wegens het volgen van ander onderwijs. 
 

Experiment een experiment of proef is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige 

observatie van een stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd 

om een wetenschappelijke hypothese te testen. 

                                                           

1 Het CNV Onderwijs is van mening dat deze definitie dermate veel beleidsruimte biedt dat het voor 

samenwerkingsverbanden goed mogelijk blijft om tot een eigen concretisering te komen. 
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Inhoud 

 

 

 

1. Namens wie wordt toezicht gehouden 

 

 

2. Waarop wordt toezicht gehouden  

 

 

3. Hoe wordt toezicht gehouden  

 

 

4. Hoe is verhouding tussen bestuur, directeur en de scholen 

 

 

5. Interne werkwijze bestuur 
 

 

 

 

 

Bijlagen: 

1 De Policy Governance principes 

2 Statuten SWV 

3 Managementstatuut 

4 Agenda-format 

5 Jaarkalender 

6 Rapportage format 

7 Toezichtkader inspectie 

8 Taakstelling beleidsgroep 
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1. Namens wie wordt toezicht gehouden? 
  

Maatschappelijke opdracht 

Het samenwerkingsverband beoogt dat scholen in de gemeente Utrecht een 
onderwijsaanbod verzorgen dat is afgestemd op de leerlingen van de school en populatie 
uit de eigen wijk/buurt. Het samenwerkingsverband wil dat de leerlingen zoveel mogelijk 
thuisnabij naar school kunnen gaan. In dit verband dient te worden opgemerkt dat ouders 
een vrije schoolkeuze hebben en thuisnabij ook kan betekenen dat er nog sprake kan zijn 
van een langere reistijd door de stedelijke of regionale functie van een ‘thuis’ nabije 
school. 
Het samenwerkingsverband streeft naar een optimale samenwerking tussen de 
verschillende scholen om zo een sluitend onderwijscontinuüm te realiseren waarin voor 
iedere leerling een passend plek is. 
 
Het samenwerkingsverband realiseert de volgende doelstellingen: 
 

 Passend onderwijs voor alle leerlingen (thuisnabij) 
 Passend handelingsgericht arrangeren naar specifieke onderwijsvoorzieningen 
 Budgettaire beheersbaarheid en transparantie 
 Afstemming met andere sectoren 

 
De interne toezichthouder heeft als belangrijke taak erop toe te zien dat het 
samenwerkingsverband doet waarvoor het is opgericht, zoals in de wet bepaald, namelijk 
het vervullen van deze maatschappelijke taak. De toezichthouder heeft daarbij een open 
oog en oor voor de behoeften van de samenleving en de externe omgeving; dit betekent 
onder meer dat het samenwerkingsverband zorgdraagt voor een actieve dialoog met 
belanghebbenden (o.a. ouders, gemeenten, vervolgonderwijs, ketenpartners) en ook aan 
de samenleving verantwoording aflegt van de invulling van deze maatschappelijke taak. 
Statutair is bepaald dat het bestuur de taak van intern toezichthouder vervult en in dat 
kader o.a. het ondersteuningsplan, de begroting, het jaarverslag en het toezichtkader 
vaststelt. 
Als intern toezichthouder staat het algemeen belang van het samenwerkingsverband 
voorop bij het bestuur en wordt als zodanig afstand gedaan van ‘de schoolbestuurlijke 
pet’. Bestuurders van het samenwerkingsverband zijn aanspreekbaar op het realiseren van 
de beoogde resultaten in het toezichtkader, het ondersteuningsplan en de jaarplannen.  
De directeur is gemandateerd in het managementstatuut voor de uitvoerende bestuurlijke 
bevoegdheden. 
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Voorstel voor een nieuw hoofdstuk 2  

Tekst bij 2.3.2. is geheel nieuw  

2. Waarop wordt toezicht gehouden 

2.1.Inleiding 

De uiteindelijke doelgroep zijn de leerlingen die passende ondersteuning nodig hebben, 
zoveel mogelijk thuisnabij, op een passende plek. Schoolbesturen zijn hiervoor 
verantwoordelijk, en het samenwerkingsverband ondersteunt de schoolbesturen in het 
realiseren van een passend aanbod voor elke leerling. 

2.2. Met welke beschikbare middelen? 

2.2.1.  
 

De middelen van de rijksoverheid vormen het financiële kader waarbinnen het 

SWV zijn taken in principe realiseert.  

2.2.2.  
 

Indien tijdelijke additionele middelen worden geworven door subsidies, 

projecten, fondsen etc. zullen deze in principe ook tijdelijk worden ingezet.  

2.3. Wat is het beoogde resultaat? 

Samengevat is het beoogde doel dat elke leerling kwalitatief passend onderwijs wordt 
geboden binnen het samenwerkingsverband en binnen de financiële kaders en in goede 
afstemming met alle betrokkenen.  

2.3.1. Missie en uitgangspunten 

De werkzaamheden van het SWV zijn gebaseerd op de missie dat de gezamenlijke 

schoolbesturen van het Samenwerkingsverband Utrecht PO voor iedere leerling in de 

gemeente Utrecht passend onderwijs realiseren. 
 

Aan de hand van deze missie zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: 
 Ondersteuning is gericht op een ononderbroken ontwikkelingslijn 
 De leerling en de ondersteuningsvraag vanuit de school staan centraal 
 Onderwijs en ondersteuning worden zoveel mogelijk in een thuisnabije omgeving 

geboden 
 Ondersteuning vindt plaats vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken 
 Het SWV bevordert een hechte en professionele samenwerking met ketenpartners 

 
Deze missie en uitgangspunten zijn richtinggevend voor in het ondersteuningsplan van het 
SWV Utrecht PO. 

2.3.2. Beoogd resultaat 

Bij de formulering van het beoogd resultaat gaat het bestuur uit van de wettelijke 

opdracht van het SWV en is gekeken naar het waarderingskader van Inspectie 

(Toezichtskader passend onderwijs 2013, bijlage waarderingskader), zodat het bestuur een 

sluitende set beoogde resultaten formuleert, die niet strijdig zijn met de wettelijke 

opdracht en deze ook voldoende dekken. 
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Het beoogde resultaat is vastgelegd in de volgende uitspraken: 

1.  
 

Het samenwerkingsverband realiseert binnen de beschikbare middelen een 
samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen, afgestemd op de vraag 
van scholen, zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een 
adequaat aanbod krijgen. 
 

2.  
 

Het samenwerkingsverband realiseert de toewijzing van de extra ondersteuning 
en de plaatsing van een leerling tijdig en effectief. 

3. Het samenwerkingsverband realiseert een goede afstemming en samenwerking 
met scholen, jeugdzorg, leerplicht en andere partners, zodanig dat adequate 
ondersteuning in samenhang geboden wordt. 

4. Het samenwerkingsverband bevordert dat leerplichtige leerlingen die mogelijk 
extra ondersteuning nodig hebben ingeschreven staan bij een school en 
daadwerkelijk (passend) onderwijs ontvangen. 

5. Het samenwerkingsverband hanteert eenduidige en effectieve procedures en 
termijnen voor het toewijzen van extra ondersteuning en het plaatsen van 
leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 

6. Het samenwerkingsverband hanteert een inzichtelijke en systematische aanpak 
van kwaliteitszorg en werkt op systematische wijze aan een professionele cultuur 
en kwaliteitsverbetering. 

7. Het samenwerkingsverband stemt inrichting, inzet van middelen, werkwijze, 
taakverdeling en overlegstructuur binnen de organisatie af op het realiseren van 
de doelen. 

8. Het samenwerkingsverband verzorgt actief informatieverstrekking en 
communicatie m.b.t. de taken en de aanpak van het samenwerkingsverband aan 
(potentiële) belanghebbenden en partners. 
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Verantwoording inrichting 2.3.2 

In de speciale bijeenkomst waarop wij hebben besproken hoe het Toezichtskader er uit zou 

moeten zien, spraken we af dat hoofdstuk 2 opnieuw bezien zou moeten worden. 

Voornaamste bezwaar was dat de resultaten zoals oorspronkelijk beschreven waren in 

hoofdstuk 2.3.2. als onvoldoende werden gezien. Dat had mede als oorzaak dat zij 

voortkwamen uit het risicokader van Inspectie. 

Bij de opzet van dit voorstel voor een nieuwe set van ‘doelen’ dan wel ‘beoogde 

resultaten’ is gekeken naar het waarderingskader van Inspectie (Toezichtskader passend 

onderwijs 2013, bijlage waarderingskader) in een poging een sluitende set beoogde 

resultaten te formuleren, die niet strijdig zijn met de wettelijke opdracht en deze ook 

voldoende dekken . 

 In onderstaand schema is aangegeven op welke wijze het waarderingskader passend 

onderwijs van inspectie is vertaald naar het voorstel hoofdstuk 2. 

Beoogd resultaat 2.3.2 Waarderingskader 

inspectie 

Opmerking 

1. 1.1. en 1.3. Waarderingskader 1.3. komt 

ook terug in H 2.2. 

2. 1.2.  

3. 1.6.  

4. 1.5.  

5. 2.4.  

6. 1.4. 3.1  3.2.  3.3.  3.4.  

3.5.  3.6 

 

7. Deels in 2.2. Waarderingskader 2.2. komt 

terug in het 

managementstatuut 

8. 2.5.  

 2.1. Waarderingskader 2.1. komt 

terug in H 2.3.1. 

 2.3. Waarderingskader 2.3. komt 

deels terug in H 5 (straks H 

4); deels in reglement 

OOGO 

 2.6. Dit betreft het 

Toezichtskader zelf 
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3. Hoe wordt toezicht gehouden? 

3.1. Bestuur 

Het bestuur oefent als intern toezichthouder de toezichthoudende bevoegdheden uit zoals 
die geformuleerd zijn in de statuten, waaronder goedkeuring strategische doelstellingen, 
ondersteuningsplan, begroting, jaarrekening, benoeming accountant (zie bijlage 2 
statuten, artikel 7 lid 6).  
 
In het managementstatuut is beschreven welke bevoegdheden het bestuur zelf uitoefent 
en welke bevoegdheden het mandateert aan de directeur, waarbij alle uitvoerende 
bestuursbevoegdheden tot het mandaat worden gerekend. Het bestuur houdt toezicht op 
het functioneren van de directeur en vult de werkgeversrol in jegens de directeur. 
Het bestuur stelt middels dit toezichtkader vooraf de beoogde resultaten vast en 
beoordeelt achteraf of en in hoeverre deze resultaten ook daadwerkelijk zijn bereikt, 
middels de rapportage hierover van de directeur.  
Het bestuur dient in de toezichthoudende rol ook actief andere (interne) bronnen te 
raadplegen. 
 

3.2. Directeur 

Ten aanzien van alle gemandateerde bevoegdheden in het managementstatuut is de 
directeur bevoegd om met inachtneming van dit toezichtkader alle handelingen te 
verrichten die voortvloeien uit het vastgestelde ondersteuningsplan en de vastgestelde 
begroting. 
De directeur heeft als taak om de beoogde resultaten zoals geformuleerd in hoofdstuk 2 te 
realiseren middels de taakstelling in het ondersteuningsplan. De directeur heeft hierbij de 
opdracht om zich bij de vervulling van die taken te begeven binnen de grenzen die 
hieronder zijn geformuleerd.  
 

3.3.Grenzen handelingsruimte directeur algemeen 

3.3.1. Het bestuur zal niet toestaan  dat door de directeur of medewerkers van het 

samenwerkingsverband onethisch, onwettig of onzorgvuldig wordt gehandeld.  

3.3.2. De directeur vermijdt elke schijn van belangenverstrengeling. 

3.3.3. Het bestuur zal niet toestaan dat de directeur buiten de wet, de statuten, het 

managementstatuut, de kaders van dit toezichtkader of het ondersteuningsplan 

treedt. Indien de directeur van mening is dat de kaders dienen te worden 

bijgesteld om de beoogde resultaten te behalen zal hij niet nalaten om dit bij 

het bestuur te melden. 
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3.4. Ondersteuningsactiviteiten 

3.4.1. Het bestuur zal geen ondersteuningsactiviteiten toestaan met voorbijgaan van 

de ondersteuningsbehoefte van scholen of zonder bijdrage aan het realiseren 

van beoogde resultaat als bedoeld in hoofdstuk 1. 

3.4.2. Het bestuur staat niet toe dat de directeur een experiment start buiten het 

ondersteuningsplan om zonder goedkeuring van het bestuur en instemming van 

het betrokken schoolbestuur waar het experiment plaatsheeft.  

3.4.3. Het bestuur staat niet toe dat een aangesloten schoolbestuur/schoolbesturen 

zich niet houdt aan gemaakte afspraken binnen het samenwerkingsverband.  

3.5. Financieel beleid 

3.5.1.  Het bestuur staat niet toe dat de directeur activiteiten onderneemt die 

de continuïteit van het samenwerkingsverband in gevaar brengen.  

 De directeur gaat geen financiële verplichtingen aan buiten de 

begroting om zonder toestemming van het bestuur.  

 De directeur handelt niet buiten de procuratieregeling om.  

3.5.2. Het bestuur staat niet toe dat de directeur handelt in strijd met het treasury-

statuut.  

3.5.3. De begroting wordt niet opgesteld: 

 nadat eerst een door de directeur opgestelde financiële kaderbrief door 

het bestuur is goedgekeurd; 

 zonder een inhoudelijke koppeling en verantwoording jegens de 

beoogde resultaten; 

 zonder een meerjarenperspectief; 

 vanuit oneigenlijke verwachtingen ten aanzien van baten en lasten 

 met voorbijgaan aan de in de sector gebruikelijke eisen ten aanzien van 

kengetallen voor financieel beheer;   

 zonder risico-paragraaf. 

3.5.4. Het bestuur staat niet toe dat de begroting wordt overschreden. 

3.5.5. Voorzieningen en reserves worden niet aangesproken door de directeur tenzij 

uitdrukkelijk toegestaan door het bestuur. 

 

3.6. Personeel 
Het bestuur zal niet toestaan dat personeel werkzaam is voor het samenwerkingsverband 
dat niet past in de afgesproken functie- dan wel dienstverleningsprofielen en daarbij 
passende competenties en het afgesproken formatie- en beloningsbeleid. 
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3.7. Beleidsgroep 

3.7.1 De directeur zal niet nalaten adviezen te vragen aan de beleidsgroep en deze actief 

te betrekken bij de beleidsontwikkeling- en uitvoering. 

3.7.2 De directeur zal geen beleidsvoorstellen doen aan het bestuur waaraan geen 

beleidsadvisering door de beleidsgroep aan vooraf is gegaan. 

3.7.3  Het bestuur zal niet toestaan dat de beleidsgroep kwalitatief of kwantitatief 

onderbezet is. 

3.7.4 De directeur zal niet nalaten draagvlak te ontwikkelen bij de beleidsgroep bij 

voorstellen die door het bestuur vastgesteld cq. goedgekeurd dienen te worden.  

 

3.8. Medezeggenschap 

3.8.1 De directeur zal niet nalaten draagvlak te ontwikkelen bij de 

Ondersteuningsplanraad ten aanzien van het ondersteuningsplan.  

3.8.2 Het bestuur staat niet toe dat de medezeggenschap van het personeel niet goed 

wordt uitgevoerd. 
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Hoofdstuk 4 Interne werkwijze bestuur 
 

4.1. Agenda en vergaderingen: toezichtagenda en bestuurlijke agenda 

4.1.1. De agenda wordt gesplitst in een bestuurlijke agenda en een toezichtagenda. 

Bestuurlijke agenda 

De bestuurlijke agenda bevat bespreking voorstellen nieuw beleid en formele 
vaststelling van beleidsdocumenten (o.a. begrotingen, ondersteuningsplan, 
jaarverslag toezichtkader, managementstatuut).  
In deze agenda heeft het bestuur een beleidsvaststellende rol.  
 

Toezicht agenda 

De toezicht agenda bevat onderwerpen uit de toezichtcyclus. Het bestuur fungeert 
ten aanzien van het vastgestelde beleid als intern toezichthouder. 
In deze agenda heeft het bestuur een toetsende rol. 
 

Agenda in toezichtcylcus: 

Vooraf: 
Goedkeuring (concept)begrotingen/ondersteuningsplan/jaarplan (waarna formele 
vaststelling volgt in bestuursagenda 
 
Tijdens: 
Bespreken voortgangsrapportages directeur (monitoring) 
Fungeren als sparringpartner voor directeur 
 
Achteraf: 
Beoordelen verantwoordingsrapportages 
Goedkeuren jaarverslag (waarna formele vaststelling volgt in bestuursagenda) 
 
De bestuurs- en toezichtagenda wordt opgesteld op basis van een jaarkalender 
(bijlage 5) als vastgesteld door het bestuur. De voorzitter is, als lid van de 
agendacommissie, verantwoordelijk voor het opstellen van de (concept)agenda 
conform de jaarkalender en voert voorbereidend overleg hierover met de 
directeur. 
 

4.1.2. De agenda kent een vast format (zie bijlage 4) waarbij onderscheid wordt gemaakt 
tussen de bestuursagenda en de toezichtagenda.  
 

4.1.3.   De conceptagenda wordt uiterlijk 10 werkdagen van te voren opgestuurd op basis 
van de jaarkalender. Bestuursleden kunnen aanvullende agendapunten aandragen. 
 

4.1.4. Het bestuur vergadert als regel tussen 3-5 keer per jaar. Het bestuur evalueert 
jaarlijks het toezichtkader, waaronder het eigen functioneren in een afzonderlijke 
voor dat doel belegde vergadering. Elke bestuursvergadering wordt aan het eind 
kort geëvalueerd. 
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4.1.5.  
 

De directeur woont de bestuursvergadering bij. Het bestuur kan in 
uitzonderingssituaties zonder de directeur vergaderen.  

4.2. Gedragscode 

4.2.1.  
 

Het bestuur spreekt naar buiten met één mond. Bestuursuitspraken worden 
vastgelegd. 

4.2.2. 
 

Bestuursleden spreken elkaar in de bestuursvergadering aan op rolvastheid en 
roldiscipline. 

4.2.3. Dit toezichtkader geldt als de Code Goed Bestuur van het 
samenwerkingsverband. Het bestuur hanteert de Code Goed Bestuur van de PO-
Raad als richtinggevend voor dit toezichtkader. 

 

4.3. Voorzitter 

4.3.1. 
 

Het samenwerkingsverband benoemt de voorzitter op basis van de profielschets als 
in 4.3.3 bepaald. Het bestuur benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend 
voorzitter. De rollen van bestuurslid en voorzitter mogen niet interfereren. De rol 
van voorzitter (gecombineerd met de rol van bestuurslid) geeft geen 
noemenswaardige verzwaring van de functie doordat er wordt gewerkt met een 
jaarkalender en vaste agendapunten. 
 

4.3.2. 
 

De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid en zolang er bij vacature 
geen nieuwe voorzitter is.  

4.3.3. 
 

De Voorzitter: 
 is een verbindende en richtinggevende procesbewaker 
 is taakgericht en opbrengstgericht 
 is regisseur op het bestuurlijk proces en bewaakt de relatie bestuur-

directeur 
 is transparant in zijn handelen 
 bezit goede vergadertechnische kwaliteiten, kan interveniëren bij 

storingen/ruis in de communicatie  
 bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.) 
 bewaakt de professionele vergadercultuur 
 bewaakt dat het bestuur niet treedt in het mandaat van de directeur. 

 

4.4 Bestuursstijl  

4.4.1. Bestuursleden zijn samenwerkingsgericht.  

4.4.2. Bestuursleden hebben een professionele houding, zijn integer en gericht op het 
realiseren van een professionele vergadercultuur.  
 

4.4.3. Bestuursleden zijn in principe altijd aanwezig op bestuursvergaderingen, 
afwezigheid door overmacht wordt van te voren gemeld bij het secretariaat van 
het samenwerkingsverband. 
 

4.4.4. Bestuursleden ontvangen geen aparte vergoeding voor hun 

bestuurswerkzaamheden. 
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4.4.5. Bestuursleden zijn loyaal aan genomen bestuursbesluiten waarbij gedragingen 
van individuele bestuursleden in lijn zijn met genomen bestuursbesluiten.  
 

4.4.6. Bestuursleden spreken elkaar aan als daartoe aanleiding bestaat 
(aanspreekcultuur).  
 

 
4.5. Commissies binnen het bestuur 

4.5.1   Het bestuur heeft de mogelijkheid om (tijdelijke) commissies in te stellen. 

4.5.2. Er is een auditcommissie bestaande uit ten minste twee bestuursleden die het 

bestuur adviseert ten aanzien van planning & control vraagstukken en adviseert ten 

aanzien van de goedkeuring van de begroting en het jaarverslag. De 

auditcommissie wordt gezien als een voorbereidende commissie voor de 

toezichthouder en voorziet de toezichthouder van een advies ten aanzien van de 

vraagstukken. De rol van secretaris vervalt hierbij. Het bestuur heeft de 

mogelijkheid om een tijdelijk commissie aan te stellen om stukken juridisch te 

toetsen. 

4.5.3. Er is een remuneratiecommissie bestaande uit ten minste twee bestuursleden, 

waaronder de voorzitter, die belast is met de rechtspositionele aangelegenheden 

jegens de directeur en belast is met de jaarlijkse gesprekkencyclus met de 

directeur en hierover in adviserende zin rapporteert aan het bestuur.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Bij benoeming van een externe (technisch) voorzitter maakt deze geen deel uit van de remuneratiecommissie. 
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5. Hoe is de verhouding tussen bestuur, directeur, de 

medezeggenschap en de scholen?  
 

5.0. Algemeen 

5.0.1.  

 

De enige officiële schakel tussen het bestuur (als intern toezichthouder) en de 

organisatie van het samenwerkingsverband wordt gevormd door de directeur. 

Indien scholen of andere belanghebbenden op- of aanmerkingen hebben op het 

functioneren van het samenwerkingsverband wenden zij zich tot de directeur. 

Het bestuur zal niet rechtstreeks interveniëren in de organisatie van het 

samenwerkingsverband. Het bestuur kan wel ontvangen signalen uit de scholen 

vertalen naar een vraag aan de directeur om over een bepaalde kwestie te 

rapporteren aan het bestuur (roldiscipline). 

De directeur is rechtstreeks verantwoordelijk voor alle activiteiten die het 

samenwerkingsverband zelf uitvoert en die onder regie van de directeur vallen 

(waaronder de tlv-procedure). De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het 

realiseren van de afspraken in het ondersteuningsplan op schoolniveau. 

5.0.2. Van de directeur wordt verwacht dat hij signaleert, de scholen stimuleert en 

ondersteunt bij het (alsnog) realiseren van de afspraken in het 

ondersteuningsplan.  

Indien de directeur signaleert dat een school zich niet houdt aan de afspraken in 

het ondersteuningsplan wordt de volgende route gevolgd waarbij de 

schoolmelding gelijktijdig plaats vindt met de melding aan het schoolbestuur. 

Indien dit niet leidt tot het gewenste resultaat zal de directeur dit rapporteren 

aan het bestuur. Het bestuur zal indien nodig bestuurlijke en/of financiële 

sancties kunnen treffen jegens het schoolbestuur dat in overtreding is. 

5.0.4. Het bestuur kan behalve de directeur ook andere informatiebronnen gebruiken 

om vast te stellen of de beoogde resultaten zijn behaald of vast te stellen of 

binnen de bevoegdheidskaders is gehandeld. In geval het bestuur zelf informatie 

verzamelt (bijvoorbeeld via de OPR of de beleidsgroep) zal het de directeur 

hiervan op de hoogte stellen.  

5.1. Instructie van de directeur door het bestuur 

5.1.1. Besluiten van het bestuur zijn alleen bindend voor de directeur als ze vastgelegd 

zijn in schriftelijke documenten als het managementstatuut , het 

ondersteuningsplan, notulen, reglementen of dit toezichtkader. Het bestuur kan 

alleen in uitzonderingsgevallen ingrijpen op besluiten van de directeur als 

bepaald in het managementstatuut.   
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5.2. Eindverantwoordelijkheid van de directeur 

5.2.1. Het bestuur kan niet rechtstreeks opdrachten geven aan personeelsleden die 

ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de directeur. 

5.2.2. Het bestuur kan geen oordeel uitspreken met een rechtsgevolg over het 

functioneren van andere personeelsleden dan de directeur (artikel 3 lid 2 

managementstatuut). 

5.2.3. Het oordeel van het bestuur over het functioneren van de directeur wordt mede 

gebaseerd op het oordeel van het bestuur over de verantwoordingsrapportages 

van de directeur. Daarnaast kan het bestuur jaarlijkse prestatie afspraken 

maken met de directeur.  

5.2.4. Daar waar het bestuur geen specifieke uitwerking van beoogde resultaten of 

beleidsbeperkingen gegeven heeft, wordt de directeur geacht om, op grond van 

iedere redelijke interpretatie van deze beleidsuitspraken, zijn eigen 

beleidsbesluiten te nemen, en alle activiteiten te ondernemen die hij voor het 

behalen van de beoogde resultaten van het samenwerkingsverband nodig acht. 

5.3. Verantwoording van de directeur aan het bestuur  

5.3.1. De directeur legt binnen een jaarcyclus verantwoording af van de mate waarin 

de beoogde resultaten behaald zijn (als bedoeld in hoofdstuk 2), en 

bevoegdheidskaders gerespecteerd (als bedoeld in hoofdstuk 3) in 

verantwoordingsrapportages. 

5.3.2. Deze verantwoordingsrapportages bestaan in ieder geval uit: 

 een interpretatie (operationalisering) door de directeur van de  

beleidsuitspraak van het bestuur  

 een onderbouwing van de gemaakte interpretatie  

 de gehanteerde indicatoren 

 gegevens die duidelijk maken in hoeverre het doel gehaald is/dan wel 

het bevoegdheidskader gerespecteerd (bewijs) 

 gegevens die duidelijk maken in hoeverre gereflecteerd is op het 

behaalde doel dan wel het bevoegdheidskader gerespecteerd  

5.3.3. Het bestuur bepaalt vervolgens of de interpretatie redelijk is, en of de 

gepresenteerde gegevens voldoende onderbouwing voor het behalen van het 

beoogde resultaat of het bevoegdheidskader geven. 

5.3.4. Indien het bestuur oordeelt dat een verantwoordingsrapportage niet kan worden 

geaccordeerd, zal het bestuur de directeur verzoeken om een nieuwe 

rapportage binnen een door het bestuur bepaalde termijn. 

5.3.5. Het bestuur zal de frequentie van de verantwoordingsrapportage vaststellen in 

de jaarkalender. 
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5.4  Externe representatie 

5.4.1. De directeur vertegenwoordigt, met inachtneming van het bepaalde in de 

statuten, het samenwerkingsverband in externe overlegsituaties. 

5.4.2. Een bestuurslid kan naast de directeur deel uitmaken van extern (strategisch) 

overleg. Dit gebeurt na overleg met de directeur. 

5.5. Calamiteiten 

5.5.1. De directeur zal niet nalaten bij calamiteiten te handelen zonder hiervan 

melding te maken aan het bestuur. Onder calamiteiten worden in elk geval 

geschaard aangelegenheden die belangrijke schade aan het 

samenwerkingsverband kunnen toebrengen. 

5.5.2. De directeur zal niet nalaten bij dreigende escalatie of dreigende schade aan 

het samenwerkingsverband dit meteen te melden bij het bestuur.  
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Bijlage 1 Werken vanuit Policy Governance principes 
 

Kern van Policy Governance® 
De kern van het Policy Governance-model is om bestuur en directeur ieder in hun eigen rol 
te versterken. Het bestuur is er, vanuit Policy Governance beschouwd, om de 
‘maatschappelijke eigenaren’ te vertegenwoordigen en vanuit die blik te formuleren wat 
de doelstellingen van het samenwerkingsverband moeten zijn, én wat gewenst en 
ongewenst is in de werkwijze waarop die doelstellingen worden bereikt.  
De bestuur houdt toezicht op de uitvoering en de directeur is als gemandateerde 
bestuurder belast met de uitvoering. De directeur is er vervolgens om, binnen die kaders, 
alle nodig geachte initiatieven te nemen om die doelstellingen te bereiken.  
Waar deze rollen elkaar raken, is sprake van een bepaalde interpretatieruimte die de 
directeur heeft om de doelen en kaders van het bestuur nader in te vullen. Op grond van 
verantwoording van de directeur bepaalt het bestuur vervolgens of die interpretatie 
redelijk is.  
Deze cyclus van stellen van doelen, maken van interpretaties, en afleggen van 
verantwoording zorgt voor een voortgaande dialoog tussen bestuur en directeur. De 
principes van Policy Governance helpen erbij om die dialoog telkens weer op de centrale 
onderwerpen te richten, bezien vanuit de statutaire en wettelijke opdracht van het 
samenwerkingsverband. Zo wordt de schaarse beschikbare tijd zo min mogelijk verknoeid 
met minder belangrijke onderwerpen. 
 
 
Werkwijze 
Het uitgangspunt van Policy Governance® is dat de directeur het vertrouwen van het 
bestuur heeft. Uitgebreide managementstatuten en –rapportages worden vermeden, omdat 
daar zoveel in wordt vastgelegd dat dit eerder meer wantrouwen wekt, dan vertrouwen 
suggereert. 
Het bestuur legt alleen datgene vast, wat ze van cruciaal belang vindt in het bereiken van 
de doelen van het samenwerkingsverband. Dat doet ze door middel van beleidsuitspraken. 
De belangrijkste twee typen beleidsuitspraken betreffen die over de beoogde resultaten 
van het samenwerkingsverband, en de grenzen van de handelingsruimte  voor de directeur. 
Deze doelen worden in principe ruim geformuleerd, en alleen nader toegespitst op de 
aspecten waar het bestuur dat noodzakelijk acht. Verdere interpretatie van de doelen 
wordt aan de directeur overgelaten. Om die doelen te bereiken, krijgt de directeur zoveel 
mogelijk ruimte, slechts begrensd door datgene wat in de bevoegdheidskaders is 
vastgelegd als niet-acceptabel. In Policy Governance-termen wordt gesteld dat doelen en 
bevoegdheidskaders door het bestuur worden uitgewerkt tot het niveau dat ‘iedere 
redelijke interpretatie’ ervan door de directeur, acceptabel wordt geacht. 
De beoogde resultaten en bevoegdheidskaders gelden als de vooraf geformuleerde criteria, 
waarop het beleid van de directeur achteraf wordt beoordeeld. Die beoordeling start met 
een verantwoording door de directeur zelf. De verantwoording bevat een interpretatie van 
de doelstelling of het bevoegdheidskader, inclusief gegevens die de interpretatie 
onderbouwen. 
Het is vervolgens aan het bestuur om te bepalen of deze interpretatie redelijk is of niet. 
Waar de doelen en de bevoegdheidskaders stabiel zijn, daar kan de interpretatie ervan 
door de directeur, variëren. Dat is ook nodig, omdat omstandigheden kunnen veranderen, 
die het nodig maken om andere middelen te kiezen om de doelstellingen uiteindelijk te 
bereiken. 
 
Bestuursvergaderingen volgens Policy Governance 
Vergaderen volgens Policy Governance-principes vraagt een andere werkwijze en, in ieder 
geval in het begin, meer discipline dan gangbare manieren van vergaderen. De agenda is 
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gestructureerd rondom Policy Governance-thema’s als nagaan of doelen stroken met 
wensen van de eigenaren, verantwoordingsrapportages en het formuleren van 
beleidsuitspraken. 
Binnen de bestuursvergadering is  diversiteit in meningen mogelijk, tot het moment 
waarop het besluit wordt genomen, waarbij naar  buiten toe het bestuur altijd met één 
stem spreekt. Het formele overleg tussen bestuur en directeur is gebaseerd op 
beleidsuitspraken, en het bestuur gaat voortdurend na welke uitspraken dat zijn, en of 
deze nog adequaat zijn. Deze uitspraken zijn de kern van het bestuurswerk, en daar 
ontleend het model dan ook zijn naam aan (‘policy’ is Engels voor beleidsuitspraak). 
 
Er zijn ook valkuilen voor een bestuur dat volgens Policy Governance gaat werken. Dat is 
bijvoorbeeld het doen van ad hoc uitspraken, die niet gebaseerd zijn op een 
beleidsuitspraak. Hoewel het uiteraard tot de competenties van het bestuur behoort om 
aanwijzingen te geven aan de directeur, kan het geven van ‘ongefundeerde’ opdrachten 
aan de directeur het bestuur een onbetrouwbare partner maken. 
Het doel van het bestuur moet zijn om de directeur vertrouwen te geven. Dat betekent dat 
de directeur ruimte moet ervaren om, binnen de gestelde kaders, zijn eigen aanpak te 
ontwikkelen. Wordt de directeur voortdurend op zijn vingers getikt met directe 
aanwijzingen, dan maakt het bestuur zich schuldig aan ‘mee-managen’. De directeur 
ervaart dat als een blijk van wantrouwen en zal minder initiatieven nemen, of hier minder 
open over zijn. 
In dat geval is er geen goede dialoog mogelijk tussen bestuur en directeur over de beoogde 
resultaten van het samenwerkingsverband, en hoe die het best bereikt kunnen worden. 
Dan wordt de belangrijkste kern van Policy Governance gemist. 
De kunst is daarom dat zowel bestuur als directeur zich concentreren op de eigen 
specifieke rol en verantwoordelijkheid. Dit handboek wil daaraan bijdragen. 
 
Samengevat is het Policy Governance concept te vatten in de volgende 4 kwadranten. 
Deze kwadranten wordt per hoofdstuk in dit handboek nader beschreven door middel van 
beleidsuitspraken per kwadrant. 
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Bijlage 2 Statuten 
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Bijlage 3 Managementstatuut 
 
 

  
  

  

  

Bestuurs- en Managementstatuut SWV Utrecht PO   

  

  

  

INHOUD   

  

  

Algemene bepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut  
  

Vaststellingsdatum bestuurs- en managementstatuut           1  

  

Artikel 1 Definitiebepaling                   2   

  

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het bestuurs- en managementstatuut      2   

  

  

Bepalingen Bestuursstatuut  
  

Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur              3  

  

Artikel 4 Taken dagelijks bestuur                3  

  

  

Bepalingen Managementstatuut  
  

Artikel 5 Taken en bevoegdheden directeur               5  
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Artikel 6 Ondermandaat                  5  

  

Artikel 7 Rapportage                    6  

  

Artikel 8 Schorsing en vernietiging van besluiten             6  

  

  

Slotbepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut  
  

Artikel 9 Werkingsduur                   7   

  

Artikel 10 Slotbepalingen                   7  

  

  

  

  

  

I.  Algemene bepalingen voor het bestuurs- en 

managementstatuut Dit statuut is door het bestuur vastgesteld op 13 juni 

2013  

  

  

Artikel 1 Definitiebepaling   

In dit bestuurs- en managementstatuut wordt verstaan onder:   

    

Bestuur  

  

  

DGO  

  

het bestuur van het samenwerkingsverband  

Utrecht PO  

  

het georganiseerd overleg met de 

vakorganisaties zoals bedoeld in de Wet op het 

primair onderwijs  
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Directeur  de directeur van het samenwerkingsverband, 

krachtens mandaat belast met o.a. de 

dagelijkse gang van zaken binnen het 

samenwerkingsverband  

  

Mandaat   

  

  

  

  

  

Medezeggenschapsraad  

  

  

Ondermandaat  

  

  

  

  

  

Ondersteuningsplanraad  

  

  

de machtiging door het bestuur waarbij een 

bevoegdheid wordt gegeven aan een ander tot 

het in naam en onder verantwoordelijkheid van 

het bestuur uitoefenen van taken en 

bevoegdheden  

  

de medezeggenschapsraad van het 

samenwerkingsverband   

  

de machtiging door de directeur waarbij een 

bevoegdheid wordt gegeven aan een ander  

(derde) tot het in naam en onder 

verantwoordelijkheid van het bestuur 

uitoefenen van taken en bevoegdheden  

  

de ondersteuningsplanraad van het 

samenwerkingsverband  

  

    

  

Artikel 2 Vaststelling en wijziging van het bestuurs- en 

managementstatuut   

Het bestuur stelt het bestuurs- en managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, vast.   

  

    

II. Bepalingen Bestuursstatuut  

  

Artikel 3 Taken en bevoegdheden bestuur  

Lid 1   

a. Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het 

samenwerkingsverband, voor het realiseren van een samenhangend geheel aan 

ondersteuningsvoorzieningen tussen en binnen de scholen en voor de kwaliteit daarvan, voor de 

verdeling, besteding en toewijzing van de ondersteuningsmiddelen en –voorzieningen alsmede 

voor (het nastreven van) de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van het onderwijs aan 
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leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte en voor de daarmee samenhangende 

bedrijfsvoering.  

b. Het bestuur oefent zijn taken uit op basis van een toeziend bestuursconcept en fungeert als intern 

toezichthouder. In dat kader ziet het bestuur toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening 

van de bevoegdheden welke aan het dagelijks bestuur zijn toebedeeld en aan de directeur zijn 

gemandateerd alsmede op de naleving van de code goed bestuur.  

c. Het bestuur stelt een toezichtkader vast waarin in elk geval de beoogde resultaten (doelen) van 

het samenwerkingsverband en de handelingsruimte voor de directeur worden aangegeven. Het 

toezichtkader is leidend voor de inhoud van de verantwoordingsrapportage door de directeur aan 

het bestuur.  

d. Het bestuur stelt de strategische doelen alsmede het ondersteuningsplan en de 

(meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband vast.   

e. Voorbehouden aan het bestuur is besluitvorming strekkende tot:  

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

2. vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en de (meerjaren)begroting van het 

samenwerkingsverband;  

3. vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting;  

4. het bepalen van de aanstellingsomvang (fte-factor) van de directeur;  

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

directeur van het samenwerkingsverband;  

6. vaststelling van het managementstatuut alsmede vaststelling van eventuele kaders voor de 

directeur;  

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

8. vaststelling van het toezichtkader;  

9. de aanwijzing van de registeraccountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek;  

10. het toezicht op de naleving van de wettelijke verplichtingen en op de naleving van de 

vigerende code voor goed bestuur en de afwijkingen van die code;  

11. het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding en aanwending van de 

middelen van het samenwerkingsverband verkregen op grond van de Wet op het primair 

onderwijs;  

12. aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;  

13. wijziging van de statuten, tot fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, 

waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.  

f. Het bestuur legt jaarlijks in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taak als 

intern toezichthouder met betrekking tot de uitvoering van de bestuurlijke taken en 

bevoegdheden door de directeur ten aanzien van de aangesloten schoolbesturen van het 

samenwerkingsverband.  

  

Lid 2  
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Het bestuur verleent ten aanzien van alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet 

toekomen en die niet in het eerste lid van dit artikel dan wel de statuten zijn genoemd of in artikel 4 

aan het dagelijks bestuur zijn toebedeeld, krachtens dit managementstatuut mandaat aan de 

directeur.  

  

Lid 3  

Het bestuur kan de mandatering van taken en bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken  

  

Lid 4  

Voorstellen voor besluiten als bedoeld in lid 1 onder e worden door de directeur eerst aan het 

dagelijks bestuur voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de 

gevolgen van het beoogde besluit en na instemming van het dagelijks bestuur voorgelegd aan het 

bestuur.  

  

  

Artikel 4 Taken en bevoegdheden dagelijks bestuur  

Lid 1  

Het dagelijks bestuur bestaat uit 5 personen.  

  

Lid 2  

Het dagelijks bestuur is door het bestuur belast met:  

a. De voorbereiding van door het bestuur te nemen besluiten;  

b. Het toezicht op de uitvoering van de door het bestuur genomen besluiten;  

c. Het adviseren van de directeur;  

d. Het goedkeuren van de verantwoordings- en voortgangsrapportages van de directeur.   

  

Lid 3  

Het dagelijks bestuur wordt door het bestuur van de stichting gemandateerd om de volgende 

bevoegdheden uit te oefenen:  

a. Het uitvoeren van de werkgeversrol jegens de directeur, waaronder begrepen het voeren van 

functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur;  

b. Het voorzien van een pre-advies van voorstellen die de directeur ter goedkeuring aan het bestuur 

voorlegt.  

c. het geven van nadere aanwijzingen ten aanzien van de wijze waarop de directeur de taken 

uitvoert;  
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III. Bepalingen Managementstatuut  

  

Artikel 5 Taken en bevoegdheden directeur   

   

Lid 1  

De directeur oefent de taken en bevoegdheden uit die aan de directeur krachtens dit 

managementstatuut zijn gemandateerd.  

  

Lid 2  

De directeur heeft –met inachtneming van de beleidskaders en financiële uitgangspunten die door 

het bestuur zijn vastgesteld en met inachtneming van nadere aanwijzingen en richtlijnen –de 

volgende taken en bevoegdheden:   

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

verwerkelijken van de doelstellingen en wettelijke taken van de stichting, zoals verwoord in de 

statuten.  

b. De directeur vertegenwoordigt de stichting ten aanzien van de taken/bevoegdheden welke aan 

hem zijn gemandateerd.  

c. De directeur is in samenspraak met de beleidsgroep belast met de voorbereiding en uitvoering 

van het beleid en activiteiten van het samenwerkingsverband.   

d. De directeur is belast met het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan en het volgen 

van de bijbehorende totstandkomingsprocedure, waaronder het op overeenstemming gericht 

overleg met de gemeenten.  

e. De directeur is in samenspraak met de beleidsgroep belast met het opstellen van het jaarverslag 

en de jaarrekening.  

f. De directeur geeft leiding aan het personeel dat werkzaam is voor het samenwerkingsverband 

en draagt er zorg voor, dat met de individuele personeelsleden evaluatie-gesprekken met 

betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden worden gevoerd.  

g. Indien personeel in dienst is van het samenwerkingsverband benoemt, schorst en ontslaat de 

directeur deze personeelsleden binnen de vastgestelde kaders door het bestuur en bepaalt hun 

rechtspositie.  

h. Het voeren van het decentraal overleg met de vakbonden, het overleg met de 

medezeggenschapsraad en de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband en het 

op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten over het ondersteuningsplan, tenzij het 

bestuur heeft aangegeven hier zelf invulling aan te willen geven al dan niet samen met de 

directeur. De directeur geeft leiding aan de voorzieningen van het samenwerkingsverband.   

i. De directeur beheert de aan het samenwerkingsverband toegekende formatieve en financiële 

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

vastgestelde beleid zijn toegestaan.   
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j. De directeur neemt de besluiten ten aanzien van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het 

speciaal onderwijs en vertegenwoordigt het samenwerkingsverband in beroepsprocedures 

tegen deze besluiten.  

k. De directeur woont als regel de bestuursvergadering bij en heeft een adviserende stem.  

l. De directeur voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit die in de 

functiebeschrijving zijn opgenomen.   

  

Artikel 6 Ondermandaat  

Lid 1  

De directeur kan aan derden die werkzaam zijn ten behoeve van het samenwerkingsverband 

mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 4 van dit 

managementstatuut.  

  

  

  

Lid 2  

De directeur stelt een regeling vast waarin het ondermandaat, zoals genoemd in het eerste lid van dit 

artikel, beschreven wordt en legt deze regeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur.  

De in dit lid genoemde regeling maakt als bijlage deel uit van dit managementstatuut.  

  

Lid 3  

De directeur kan besluiten en/of maatregelen van derden, die in naam van hen zijn genomen wegens 

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

samenwerkingsverband en zijn aangesloten schoolbesturen, bij gemotiveerd besluit geheel of 

gedeeltelijk intrekken.  

  

Artikel 7 Rapportage   

Lid 1  

Het (dagelijks) bestuur overlegt jaarlijks met de directeur over de beleidsplannen voor het komende 

jaar.  

  

Lid 2   

Verantwoordingsrapportage  

De directeur legt halfjaarlijks een verantwoordingsrapportage ter goedkeuring voor aan het bestuur 

– op basis van het toezichtkader dat het bestuur vooraf heeft vastgesteld - over de beoogde 
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resultaten (doelen) van het samenwerkingsverband en de handelingsruimte van de directeur 

(grenzen van het mandaat).   

  

Lid 3   

Voortgangsrapportage  

De directeur informeert het dagelijks bestuur in elke vergadering van het dagelijks bestuur over de 

voortgang van het lopende beleid in relatie tot het jaarplan/ondersteuningsplan.  

   

  

Artikel 8 Schorsing en vernietiging van besluiten   

Lid 1   

Het (dagelijks) bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de directeur of derden wegens strijd 

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

samenwerkingsverband en zijn aangesloten schoolbesturen bij gemotiveerd besluit geheel of 

gedeeltelijk vernietigen.   

  

Lid 2  

Het (dagelijks) bestuur kan een besluit of maatregel van de directeur of derden schorsen, indien het 

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

bestuur binnen vier weken, nadat hij het schorsingsbesluit heeft genomen, af van een vernietiging 

dan vervalt tegelijkertijd de schorsing.   

  

  

    

IV. Slotbepalingen voor het bestuurs- en managementstatuut  

  

Artikel 9 Werkingsduur   

Het bestuurs- en managementstatuut geldt met ingang van 29 oktober 2013 en geldt voor een 

periode van twee jaren.  De werking van dit statuut wordt voor afloop van dit tijdvak geëvalueerd.  

Het statuut wordt al dan niet gewijzigd opnieuw vastgesteld voor een periode van twee jaren.   

  

Artikel 10 Slotbepalingen   

Lid 1   
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Het bestuurs- en managementstatuut treedt voor het eerst in werking op de dag volgend op de dag 

waarop dit statuut door het bestuur is vastgesteld.   

  

Lid 2   

De tussentijdse wijziging van het bestuurs- en managementstatuut treedt in werking op de dag 

volgend op de dag waarop het bestuur de wijziging van het statuut heeft vastgesteld.   

  

Lid 3   

In gevallen waarin dit bestuurs- en managementstatuut niet voorziet of bij interpretatieverschillen, 

beslist het bestuur.   

  

Lid 4  

Het bestuur draagt er zorg voor, dat een exemplaar van het bestuurs- en managementstatuut ter 

inzage beschikbaar is op een voor een ieder aangesloten schoolbestuur toegankelijke plaats.   

De directeur ontvangt een afschrift van het vastgestelde bestuurs- en managementstatuut.  
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Bijlage 4 
 
Format agenda Bestuur SWV  
 
 
Bestuurlijke agenda 
 
Opening 
 
Verslag vergadering d.d.………… 
 
Acties nav vergadering d.d.…….. 
 
Voorstellen nieuw beleid/strategiebepaling/toekomstverkenningen 
 
Formele vaststelling van begroting/ondersteuningsplan/jaarverslag (na verleend 
goedkeuring) 
 
Interne aangelegenheden bestuur (ter besluitvorming) 
 
Wat verder ter tafel komt 
 
Sluiting 
 
 
 
 
Toezicht-agenda 
 

Opening 

Goedkeuringsbesluiten (ter besluitvorming) (toezicht vooraf) 

Begroting 

Ondersteuningsplan 

Jaarplan 

Voortgangsrapportage (ter informatie) (toezicht tijdens) 

Verantwoordingsrapportage (ter goedkeuring) (toezicht achteraf) 

Goedkeuring jaarverslag (toezicht achteraf) 

Thema-bespreking (opiniërend) (sparringpartner) 

Rondvraag 

Evaluatie vergadering 

 
Sluiting 
 
 
 
De agenda wordt door vz bestuur in overleg met directeur opgesteld. Vz bestuur bewaakt 
dat de onderwerpen uit het jaarschema terugkomen op de agenda.  



Bijlage 5 
Bijlage 1: Opzet jaarkalender bestuur (voorbeeld)     

 
Maand 

Bestuursagenda 
Interne activiteit 

Bestuursagenda 
Nieuw beleid/ 
strategie 

Toezichtagenda 
Werkgevers 
functie 
(richting 
directeur) 

Toezichtagend
a 
Goedkeuring 
(vooraf)  

Toezichtagenda 
Verantwoording 
(achteraf) 

Toezichtagenda 
Voortgang 
(lopend) 

 
Ad hoc 

Toezichtagenda 
Thema’s/toekomst/ 
(evt met deskundige) 

februari Evaluatie 
toezichtkader 
Hoofdstuk 1 
(legitimatie) en  4 
(bestuur  intern) 
toezichtkader 

Concept 
voorstellen 
/notities 
directeur 

  rapportage 
hfdst. 2 (bereikte vs 
beoogde resultaten) 

Ondersteuningen 
SWV: 
TLV 

 nader te bepalen thema 
 

april Werkbezoek (bv 
cluster 3 school of 
jeugdzorginstelling
) 

 voortgangsgespr
ek 

Ondersteunings
- 
plan 

 Personeelsbeleid
, 
voortgang,exper
tise-inzet,  
 

 thema 

mei  studiedag    
rapportage 
hfdst. 3 toezichtkader 
(over kaders en 
middelen-inzet) 

 Schoolniveau 
(basis- en extra 
ondersteuning) 

 thema 

 
juni 

 Concept 
ondersteuningspl
an 

 jaarverslag 
jaarrekening 
overleg met 
accountant 

 Ouders  thema 

 
september 

Consultatie 
stakeholders 
(maatschappelijke 
legitimatie) 
OPR (ouders) 
/gemeenten/jeugdz
org 
 

 Functioneringsge
sprek of 
beoordelingsges
prek 

  communicatie 
met externe 
organisaties/ove
rleg 

 thema 

 
november 

benoemen 
accountant 

  jaarwerkplan 
begroting 
 
 

   
 

  
Thema 



Bijlage 6 Rapportage format 
Verantwoordings Rapportage directeur aan bestuur SWV 
 

Datum 
 

 

Uitspraak toezichtkader (nummer) 
 

Operationalisering 
(SMART maken) 

  
 
 

Onderbouwing  
 
 
 

Indicatoren 
 
 

 
 
 
 

Bewijsvoering  
 
 
 

Verklaring dat voldaan is 
aan de uitspraak 

Hierbij verklaar ik dat ik heb voldaan aan de beleidsuitspraak 
……. 
Datum:  
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Bijlage 7 
 
Waarderingskader vanuit het toezichtkader Onderwijsinspectie 

Kwaliteitsaspect 1: Resultaten  

Het samenwerkingsverband voert de aan haar opgedragen taken uit en realiseert een 

samenhangend geheel van ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen de scholen, 

zodanig dat alle leerlingen die extra ondersteuning behoeven een zo passend mogelijke 

plaats in het onderwijs krijgen. 

1.1. Het samenwerkingsverband realiseert passende 

ondersteuningsvoorzieningen voor alle leerlingen die extra ondersteuning 

nodig hebben. Het samenwerkingsverband doet aantoonbaar al het mogelijke 

om voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben passende 

ondersteuningsvoorzieningen te organiseren. Dit leidt er toe dat geen 

leerlingen van passende ondersteuning verstoken blijven, verwijtbaar aan het 

samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband kan verantwoorden dat het 

zijn bevoegdheden en invloed heeft aangewend om deze 

ondersteuningsvoorzieningen in en/of tussen de scholen te realiseren. 
 

1.2. Het samenwerkingsverband realiseert de toewijzing van de extra 

ondersteuning en de plaatsing van de leerling tijdig en effectief. Toewijzing 

en plaatsing zijn aan termijnen gebonden. Het samenwerkingsverband kan voor 

iedere leerling voor wie extra ondersteuning is aangevraagd, desgevraagd 

aantonen dat – wanneer van toepassing – ten minste de wettelijk 

voorgeschreven termijnen gehaald zijn en dat de leerling geplaatst is in een bij 

zijn ondersteuningsbehoefte passend ondersteuningsarrangement in of buiten 

het regulier onderwijs. In de periode augustus 2014 t/m juli 2016 herindiceert 

het samenwerkingsverband de zittende so/vso-leerlingen. 
 

1.3. Het samenwerkingsverband zet zijn middelen doelmatig in. Het 

samenwerkingsverband werkt met een meerjarenbegroting waarin het beleid 

uit het ondersteuningsplan duidelijk herkenbaar is vertaald in gekwantificeerde 

doelstellingen. De meerjarenbegroting op zijn beurt is vertaald in een 

gedetailleerde begroting op jaarbasis. Minstens een keer per jaar toetst het 

samenwerkingsverband de realisatiecijfers aan de begroting, analyseert de 

verschillen en past zo nodig de meerjarenbegroting en/of de jaarbegroting aan. 
 

1.4. Het samenwerkingsverband realiseert de beoogde kwalitatieve en 

kwantitatieve resultaten die het voor leerlingen met extra 

ondersteuningsbehoeften heeft opgesteld. Het samenwerkingsverband toont 

aan dat het de geplande kwalitatieve en kwantitatieve resultaten (incl. 

bekostigingsaspecten) behaalt. 
 

1.5. Binnen het samenwerkingsverband is geen schoolverzuim door leerlingen 

die (mogelijk) extra ondersteuning nodig hebben. Het samenwerkingsverband 

bevordert in voldoende mate dat alle leerplichtige of kwalificatieplichtige 

leerlingen die mogelijk extra ondersteuning nodig hebben, ingeschreven staan 
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bij een school en daadwerkelijk onderwijs volgen. Het samenwerkingsverband 

toont aan dat het alsnog bestaande schoolverzuim door deze leerlingen buiten 

haar invloedsfeer ligt en niet voorzienbaar was. Dit kan aan de hand van 

kengetallen, analyses en planningen van activiteiten om schoolverzuim te 

voorkomen. Het samenwerkingsverband kan bovendien aantonen dat het ten 

behoeve van het bereiken van dit doel functionele contacten onderhoudt met 

relevante ketenpartners (leerplicht, jeugdzorg, politie, pcl, rmc, et cetera). 
 

1.6. Het samenwerkingsverband stemt goed af met jeugdzorg en WMO-zorg. Het 

samenwerkingsverband toont aan dat mede door zijn inspanningen de 

afstemming met zorgaanbieders in de regio leidt tot een geïntegreerde aanpak 

van zorg en onderwijs, met als doel de verbetering van het onderwijsaanbod. 

Het samenwerkingsverband heeft een actueel beeld van de 

zorgvoorzieningen/aanbieders in de regio en heeft zicht op het zorgaanbod en 

de tekortkomingen in het zorgaanbod in de regio. Het samenwerkingsverband 

maakt hiertoe – onder meer in het op overeenstemming gericht overleg – 

werkbare afspraken met de gemeenten over de afstemming met 

jeugdzorgaanbieders, jeugdgezondheidszorg en WMO-zorg gericht op jeugdigen. 
 

Kwaliteitsaspect 2: Management en organisatie  

Het samenwerkingsverband weet zijn missie en doelstellingen binnen het kader van de wet 

passend onderwijs te realiseren door een slagvaardige aansturing en effectieve interne 

communicatie en een doelmatige, inzichtelijke organisatie. 

2.1. Het samenwerkingsverband heeft een missie bepaald, waaruit 

consequenties zijn getrokken voor de inrichting van de organisatie en de te 

bereiken doelstellingen (visie).Het samenwerkingsverband heeft zijn missie en 

visie geformuleerd. De missie is uitgewerkt in een strategisch beleid en bevat 

een karakteristiek van het samenwerkingsverband, een visie op de toekomst en 

daarop aansluitende strategische doelen. Missie en visie zijn gekoppeld aan de 

wetgeving; doelen en beoogde resultaten zijn eenduidig vastgelegd.  

Het besturingsmodel van het samenwerkingsverband past bij de missie en de 

beleidsvoornemens. Er is een kader vastgesteld waarbinnen de organisatie haar 

taken uitvoert en waarmee zij aangeeft hoe de activiteiten die daarbij horen, 

passen binnen het grotere geheel. 

2.2. Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de deelnemers aan het 

samenwerkingsverband en van degenen die voor het samenwerkingsverband 

taken (al dan niet in mandaat) uitvoeren, zijn helder vastgelegd. Het 

samenwerkingsverband heeft een organisatieschema waaruit eenduidig blijkt 

waarop elk orgaan formeel aanspreekbaar is. De taken en de operationele 

bevoegdheden van de verschillende organen binnen het samenwerkingsverband 

zijn eenduidig belegd, vastgesteld en bekendgemaakt. 

2.3 Het samenwerkingsverband heeft een doelmatige overlegstructuur. Het 

samenwerkingsverband kan aantonen dat het georganiseerd overleg binnen de 

organen van het samenwerkingsverband voldoende gericht is op realisatie van 
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het beleid en op de samenhang tussen de taken van het 

samenwerkingsverband. Het functioneel overleg richt zich zowel op de inhoud 

als op de planning, uitvoering en evaluatie van taken. Het 

samenwerkingsverband heeft een procedure vastgesteld met de gemeente(n) 

die in het samenwerkingsverband liggen om te komen tot een op 

overeenstemming gericht overleg. 

2.4. Het samenwerkingsverband heeft eenduidige procedures en termijnen voor 

het plaatsen van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben en het 

toewijzen van extra ondersteuning. Er is een toewijzingsprotocol vastgesteld. 

Dit protocol bevat ten minste de criteria voor toewijzing van middelen voor 

extra ondersteuning, de inhoudelijke plaatsingscriteria voor leerlingen die 

extra ondersteuning nodig hebben, de termijnen voor de 

toelaatbaarheidsbepaling en termijnen voor de stappen in de 

plaatsingsprocedure. Voor de periode augustus 2014 t/m juli 2016 heeft het 

samenwerkingsverband een procedure vastgesteld voor de herindicatie van 

zittende so/vso-leerlingen. 

2.5. Het samenwerkingsverband voert een actief voorlichtingsbeleid over taken 

en functies van het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband 

profileert zich in de regio actief als dienstverlener voor Passend onderwijs. 

Daartoe beschikt het in elk geval over adequate informatievoorzieningen ten 

behoeve van belanghebbenden bij het samenwerkingsverband en overige 

voorzieningen zoals cluster 1 en cluster 2, over voorzieningen in de sfeer van de 

jeugdhulpverlening en over de overstapmogelijkheden naar 

vervolgvoorzieningen. Waar dit waarderingskader spreekt over 

belanghebbenden behoren daartoe ten minste: ouders, deelnemende 

schoolbesturen, medezeggenschapsorganen, leraren, gemeente(n), 

jeugdzorginstellingen. 

2.6. Het samenwerkingsverband heeft het interne toezicht op het bestuur 

georganiseerd, vastgesteld waarop dit toezicht betrekking heeft en 

zorggedragen voor middelen om dit toezicht te kunnen uitoefenen. Het 

interne toezicht is onafhankelijk van het bestuur van het 

samenwerkingsverband en wordt op systematische en planmatige wijze 

uitgevoerd. Het interne toezichtsorgaan beschikt over voldoende middelen om 

taken, bevoegdheden te kunnen uitvoeren en zijn verantwoordelijkheid te 

nemen en beschikt over een toezichtkader. Het interne toezicht rapporteert 

jaarlijks schriftelijk over haar bevindingen, conclusies en beleidsaanbevelingen. 

Kwaliteitsaspect 3: Kwaliteitszorg  

Het samenwerkingsverband heeft zorg voor kwaliteit door systematische zelfevaluatie, 

planmatige kwaliteitsverbetering, jaarlijkse verantwoording van gerealiseerde kwaliteit en 

borging van gerealiseerde verbeteringen. 

3.1. Het samenwerkingsverband plant en normeert zijn resultaten in een 

vierjarencyclus. Het samenwerkingsverband vertaalt tenminste eens per vier 

jaar de beleidsdoelstellingen naar kwalitatieve en kwantitatieve resultaten 
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(incl. bekostigingsaspecten). Onderdeel daarvan is het in overleg met 

belanghebbenden vaststellen van acceptabele normen voor die resultaten. 

3.2. Het samenwerkingsverband voert zelfevaluaties uit. Intern: Ten behoeve van 

de evaluatie van het gevoerde beleid verzamelt het samenwerkingsverband 

jaarlijks, aan de hand van vastgestelde procedures en instrumenten, ten minste 

gegevens over de toewijzing van de extra ondersteuning die leerlingen nodig 

hebben en de plaatsing van deze leerlingen. De ondersteuningsprofielen van de 

deelnemende scholen aan het samenwerkingsverband zijn beschikbaar. Het 

samenwerkingsverband toetst de verzamelde informatie aan de vastgestelde 

doelen en normen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering op 

korte en langere termijn. Extern: Het samenwerkingsverband stelt zich jaarlijks 

op systematische wijze op de hoogte van de ervaringen van de 

belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening, toetst deze aan de 

vastgestelde doelen en trekt daaruit conclusies voor de kwaliteitsverbetering 

op korte en langere termijn. 

 3.3. Het samenwerkingsverband werkt planmatig aan kwaliteitsverbetering. Op 

basis van de conclusies uit de zelfevaluatie werkt het samenwerkingsverband 

jaarlijks beargumenteerd, doelgericht en aan de hand van een plan aan 

verbeteractiviteiten. 

3.4. Het samenwerkingsverband legt jaarlijks verantwoording af van 

gerealiseerde kwaliteit. Het samenwerkingsverband verantwoordt zich 

jaarlijks schriftelijk aan belanghebbenden over de gerealiseerde kwaliteit, de 

kwaliteitsverbetering en daarmee samenhangend de inzet van middelen. 

3.5. Het samenwerkingsverband borgt gerealiseerde verbeteringen. 

Het samenwerkingsverband legt nieuwe afspraken op een concrete en 

controleerbare manier vast en gaat systematisch na of betrokkenen volgens die 

afspraken handelen. 

3.6.  Het samenwerkingsverband onderzoekt bij de belanghebbenden de 

tevredenheid over het samenwerkingsverband. Uit een tenminste 

vierjaarlijkse, betrouwbare en valide (zelf)evaluatie blijkt de mate van 

tevredenheid met de realisatie van het beleid van het samenwerkingsverband. 

Ook evalueert het samenwerkingsverband haar klachtbehandeling. De 

resultaten van de evaluaties leiden tot afstemming van beleid.  

 
 
 
 
 
 
 


