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Inleiding  
In dit managementstatuut wordt de positie van de directeuren in relatie tot het College van 

Bestuur verduidelijkt. Daarbij gaat het om de mandatering van (bestuurlijke) taken, 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur aan de gemandateerden 

van de scholen van de stichting maar ook over de wijze waarop het overleg van de directeuren 

en het College van Bestuur is geregeld en hoe de gesprekscyclus van het College van Bestuur 

met de individuele directeuren wordt vormgegeven.  

Met de besturingsfilosofie van de KSU (zie figuur 1) als leidraad is gekozen voor een opbouw die 

begint bij de teams op de scholen. 

Figuur 1: Besturingsfilosofie KSU 

 

De KSU kent een College van Bestuur dat verantwoording aflegt aan de Raad van Toezicht. De 

toezichthoudende bevoegdheden van de raad van toezicht zijn in de statuten van de KSU 

uitgewerkt. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en geeft leiding 

aan de directeuren (zie figuur 2).  

Figuur 2: Organogram van de KSU 

 

Wat bedoelen we hiermee? 

 

• Onze primaire aandacht gaat uit naar HET 

KIND. 

• De onderwijsprocessen zijn geconcentreerd 

rondom het kind, hierin hebben Team, 

Schooldirecteur en Ouders een primaire rol. 

• De ondersteunende, gezamenlijkheids-, 

beleids- en verantwoordingsprocessen hiervoor 

worden uitgevoerd door Schooldirecteur, Staf 

en Bestuur. 

• De Schooldirecteur is de verbindende schakel 

tussen Team/School <-> Bestuur/Staf en 

Gezamenlijkheid. 
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HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 
 

Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
In dit statuut wordt verstaan onder: 

a. Team: zelfstandige organisatorische eenheid binnen een school 

bestaande uit  Onderwijzend Personeel en Onderwijs 

Ondersteunend Personeel, vallend onder  de schooldirecteur. 

b. Schooldirecteur:     de directeur bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd 

gezag de  onderwijskundige, organisatorische en huishoudeli jke 

leiding van één of meer  scholen berust (vgl. artikel 29 lid 1 Wpo). 

c. Stafdirecteur: de directeur die is belast met de dagelijkse leiding van de eigen 

stafteams. 

d. Directeuren: de verzamelde school- en stafdirecteuren. 

e. Bestuur: de bestuurder van de rechtspersoon KSU. 

f:   Raad van toezicht: groep van personen (5-7), die toezicht houdt op het beleid van het 

college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de 

KSU (vlg. artikel 5 van de statuten van de KSU). 

f. Directeurenoverleg: het overleg tussen directeuren en bestuur. 

g. Scholen: de scholen die onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van het 

bevoegd gezag staan. 

h. Stafbureau: De medewerkers die zorgdragen voor het ondersteunen van de 

bestuurder, directeuren, teams van professionals in de scholen, het 

directeurenoverleg, commissies, de GMR en de Raad van Toezicht.  

i. Managementstatuut: dit statuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet. 

j. Wet: de Wet op het primair onderwijs.  

 

Artikel 1.2 Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 
1. Dit statuut wordt vastgesteld door het bestuur, na overleg met de directeuren, en nadat de 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid is gesteld een advies uit te 

brengen. 

2. Wijzigingen in het statuut worden vastgesteld door het bestuur, na overleg met de 

directeuren, en nadat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid is 

gesteld een advies uit te brengen. 

 

Artikel 1.3 inwerkingtreding en werkingsduur 
1. Dit statuut treedt in werking op 21 februari 2023 en heeft een werkingsduur van vier jaar1. 

2. Drie maanden voor afloop van de werkingsduur overlegt het bestuur met de directie over 

mogelijke aanpassingen en wordt, alvorens tot hernieuwde vaststelling over te gaan, de 

medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.  

 
  

 
1 Na twee jaar zal het managementstatuut worden geëvalueerd. 
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Artikel 1.4 Plannen 
1. Plannen en andere beleidsdocumenten binnen de KSU worden door de functionaris of het 

orgaan dat bevoegd is ze vast te stellen getoetst op in elk geval de volgende elementen: 

a. een heldere visieomschrijving; 

b. de wijze waarop het plan c.q. het beleid bijdraagt aan de ambities en doelen van de KSU 

zoals verwoord in het strategisch plan; 

c. de samenhang met andere beleidsterreinen 

d. een heldere verkenning van de omgeving en de wijze waarop die verkenning leidt tot 

doelen; 

e. concrete doelen; 

f. een beschrijving van de uitvoering op hoofdlijnen, waaronder begrepen de organisatie en 

taakverdeling 

g. een beschrijving van de wijze van aanpassing gedurende het proces; 

h. een tijdsindicatie van realisering van de gestelde doelen 

i. een indicatie van de noodzakelijke investeringen, waaronder de benodigde inzet van 

formatie en/of de verwachte opbrengsten c.q. besparingen; 

j. een evaluatie van het gevoerde beleid. 

 

HOOFDSTUK 2 DE SCHOOL 
 

Artikel 2.1 Het team 
1. Een team bestaat uit een aantal leerkrachten en mogelijk een aantal leden van het 

ondersteunend personeel, die voor het merendeel van hun lessen en andere activiteiten 

verbonden zijn aan een nader omschreven groep leerlingen. 

2. Binnen het team is sprake van collegiale samenwerking en wordt gestreefd naar consensus 

bij de besluitvorming.  

3. Binnen het team wordt vorm gegeven aan deskundigheidsbevordering, vastgesteld taakbeleid 

en begeleiding. 

4. Het team is belast met de beleidsvoorbereiding en de coördinatie van de dagelijkse gang van 

zaken, met behoud van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gehele school. Dat 

omvat in algemene zin: 

a. de organisatie en coördinatie van de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 

onderwijs; 

b. de onderwijsontwikkeling 

c. de leerlingbegeleiding en –ondersteuning; 

d. de teamontwikkeling en de manier waarop er met elkaar wordt samengewerkt; 

e. het beheer van het toegewezen budget in uren voor teamtaken; 

f. de vertegenwoordiging van het team naar buiten en het onderhouden van contacten met 

voor het team relevante maatschappelijke organisaties; 

g. de behartiging van de belangen van het eigen team en die van de school als geheel. 

 

Artikel 2.2 Jaarplan team 
1. Het team stelt, na instemming van de schooldirecteur, een onderwijsinhoudelijk jaarplan vast. 

2. Uiteindelijke vaststelling van het jaarplan of wijzigingen daarop gebeurt door middel van 

afstemming tussen het betreffende team en de schooldirecteur.  

3. Het team is belast met de uitvoering van het vastgestelde jaarplan. 

4. Het team evalueert twee maal per jaar zelf de uitvoering en voortgang van het jaarplan. 
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5. Naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde evaluatie concludeert het team al dan niet 

tot wijziging van het jaarplan. 

6. Het team rapporteert ten minste twee maal per jaar aan de schooldirecteur over de voortgang 

en de uitvoering van het jaarplan. 

 
Artikel 2.3 Onderwijs 
1. Het team verzorgt voor een nader omschreven groep leerlingen het onderwijs.  

2. Voor de inhoud en vormgeving daarvan is leidend wat is neergelegd in het Strategisch Plan 

van de KSU, in de bij of krachtens de wet gegeven voorschriften, en wat is afgesproken in het 

jaarplan. 

 
Artikel 2.4 Schoolplan 
1. De schooldirecteur stelt na goedkeuring door het bestuur en met instemming van de aan de 

school verbonden medezeggenschapsraad een schoolplan vast met een looptijd van vier 

jaren. 

2. Het schoolplan komt tot stand in een proces van afstemming tussen de betreffende 

schooldirecteur en het team; 

3. Uiteindelijke vaststelling van het schoolplan of wijzigingen daarop gebeurt door middel van 

afstemming tussen de betreffende schooldirecteur en het bestuur.  

4. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde schoolplan. 

5. De schooldirecteur evalueert twee maal per jaar zelf de uitvoering en voortgang van het 

schoolplan.  

6. Naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde evaluatie concludeert de schooldirecteur al 

dan niet tot wijziging van het schoolplan. 

7. De schooldirecteur rapporteert ten minste twee maal per jaar in de reflectie- en 

verantwoordinggesprekken aan het bestuur over de voortgang en de uitvoering van het 

schoolplan.  

 
Artikel 2.5 Verhouding team – schooldirecteur 
1. In de afstemming over het schoolplan en overige beleidsvorming tussen het team en de 

schooldirecteur gelden de volgende uitgangspunten: 

a. het team wordt in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de opstelling van het 

schoolplan en de overige beleidsvorming van de schooldirecteur op de verschillende 

terreinen; 

b. in het overleg tussen het team en de schooldirecteur wordt gestreefd naar consensus; 

c. het team verstrekt aan de schooldirecteur, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie en 

gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft;  

d. de schooldirecteur verstrekt aan het team, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie en 

gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft.  

2. Naast het overleg over het jaarplan als bedoeld in artikel 2.2. vindt minimaal een maal per 

jaar een evaluatiegesprek plaats tussen het team en de schooldirecteur. Onderwerpen in dat 

gesprek zijn ten minste: 

1. de samenwerking tussen het team en de schooldirecteur; 

2. de teamontwikkeling en de manier waarop er met elkaar wordt samengewerkt; 

3. de randvoorwaarden voor functioneren van het team; 

4. de gang van zaken intern; 

5. de collegiale samenwerking tussen teams. 

3. T.a.v. de aan het team gemandateerde bevoegdheden blijft de schooldirecteur de 

eindverantwoordelijkheid houden. Uitgangspunt daarbij is dat het team deze bevoegdheden 



 

7 

Definitieve versie 21-02-2023 

zo veel mogelijk zelfstandig uitoefent en dat de schooldirecteur deze uitoefening zo veel 

mogelijk op afstand bewaakt. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de schooldirecteur aan een besluit van het 

team zijn instemming geheel of gedeeltelijk onthouden dan wel het besluit geheel of 

gedeeltelijk schorsen of vernietigen wanneer naar het oordeel van de schooldirecteur sprake 

is van strijd met het geldende schoolplan, met een wettelijk voorschrift, met de identiteit of de 

onderwijskundige uitgangspunten van de school, of met de belangen van de KSU. 

5. Tot een maatregel als bedoeld in het vorige lid wordt niet eerder overgegaan dan nadat 

overleg is gepleegd met het team, waarbij het team in de gelegenheid is gesteld zijn 

zienswijze te geven. 

6. Over onderwerpen die niet geregeld zijn in dit hoofdstuk beslist de schooldirecteur. 

 
Artikel 2.6 Schooldirecteur, algemene taken en bevoegdheden 
1. De schooldirecteur is belast met de dagelijkse leiding van de eigen school, daaronder in elk geval 

begrepen de leiding van het binnen die school werkzame personeel en de goede organisatie van 

de werkzaamheden.  

2. De schooldirecteur voert alle taken en bevoegdheden uit die in de bij zijn functie behorende 

functiebeschrijving zijn opgenomen.  

3. De schooldirecteur is belast met de beleidsvoorbereiding en de coördinatie van de dagelijkse gang  

     van zaken binnen de school. Dat omvat in algemene zin: 

a. de algehele leiding, organisatie en coördinatie binnen de school. 

b. het onderwijs en de onderwijsontwikkeling. 

c. de facilitering van de teams. 

d. het onderhouden van contacten met leerlingen van de school en hun ouders. 

e. het beheer (personeel, financieel en materieel); 

f. de (coördinatie van de) beleidsvoorbereiding; 

g. het beleid met betrekking tot toelating, doorstroom en verwijdering van leerlingen ; 

h. de vertegenwoordiging van de school naar buiten en het onderhouden van contacten met 

voor de school relevante maatschappelijke organisaties; 

i. de behartiging van de belangen van de eigen school; 

j. de zorg voor het naleven van de regelingen zoals die zijn gesteld voor een goede 

voortgang van het onderwijs; 

k. de voorbereiding, uitvoering en bekendmaking van het vast te stellen of vastgestelde 

strategisch beleidsplan, de begroting, het schoolplan en overige besluiten  die de school 

betreffen;  

l. de invulling van de identiteit, alsmede de zorg voor de profilering, herkenbaarheid en up -

to-date houden van het onderwijs van de vestiging. 

 

Artikel 2.7 Schooldirecteur, bijzondere taken en bevoegdheden 

 

Artikel 2.7A Onderwijs 

1. De schooldirecteur bevordert de kwaliteit van het onderwijs, de onderwijskundige coördinatie, 

afstemming en samenwerking binnen de school en maakt hierbij gebruik van de kennis en 

expertise van het stafbureau.  

2. De schooldirecteur stimuleert de vernieuwing en de verbreding van het onderwijsaanbod en 

neemt daartoe zo nodig initiatieven. 

3. De schooldirecteur onderhoudt contacten met andere scholen en organisaties en zoekt zo 

nodig of desgewenst de mogelijkheden voor samenwerking op inhoudelijk gebied. De 

schooldirecteur legt duurzame samenwerkingsvoorstellen of het verbreken daarvan voor aan 
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het bestuur indien deze samenwerking of verbreking daarvan van ingrijpende betekenis is 

voor de school of de KSU.  

4. De schooldirecteur stelt na instemming van het bestuur het toelatingsbeleid voor de school 

vast.  

5. De schooldirecteur draagt zorg voor de inschrijving van leerlingen overeenkomstig het 

vastgestelde toelatingsbeleid. 

6. Het bestuur besluit tot schorsing en verwijdering van een leerling op voorstel van de 

schooldirecteur. 

7. De schooldirecteur neemt deel aan organisatiebreed overleg inzake onderwijskundige 

aangelegenheden. 

 

Artikel 2.7B Personeel 

1. De schooldirecteur stelt de organisatie en werkwijze binnen de school vast.   

2. De schooldirecteur draagt zorg voor de uitvoering van de taken die voortvloeien uit het in het 

schoolplan opgenomen personeelsbeleid, tenzij deze taken uitdrukkelijk aan het bestuur zijn 

voorbehouden.  

3. De schooldirecteur zorgt voor de werving en selectie van het personeel conform het in het 

schoolplan opgenomen personeelsbeleid en de voor de KSU geldende werving en 

selectieprocedures en maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het stafbureau.  

4. De schooldirecteur doet een voordracht aan het bestuur voor benoeming van de leden van 

het personeel.  

5. Het bestuur besluit tot het treffen van disciplinaire maatregelen tegen en ontslag van een 

personeelslid, al dan niet op initiatief van de schooldirecteur. 

6. De schooldirecteur bereidt een meerjarenformatiebeleid voor. Hiertoe stelt de schooldirecteur 

een meerjarenraming op van de te verwachten kwantitatieve en kwalitatieve 

personeelsformatie. Het bestuur stelt het meerjarenformatiebeleid vast.  

7. De schooldirecteur stelt jaarlijks aan de hand van het door het bestuur vastgestelde 

meerjarenformatiebeleid een formatieplan op en legt dit ter vaststelling voor aan het bestuur. 

8. Inzake het formatieplan bewaakt de schooldirecteur de uit de wet- en regelgeving 

voortvloeiende procedures dan wel de in de vigerende CAO PO vastgelegde afspraken. 

9. Met betrekking tot het aan de school verbonden personeel wordt door de schooldirecteur 

vorm gegeven aan de directe personeelszorg m.b.t. functioneren, 

deskundigheidsbevordering, vastgesteld taakbeleid en begeleiding en maakt hierbij gebruik 

van de kennis en expertise van het bestuursbureau.  

 

Artikel 2.7C Financiën en beheer 

1. De schooldirecteur is verantwoordelijk voor het verantwoord financieel beheer op de school  

en maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het stafbureau.  

2. De schooldirecteur is belast met het jaarlijks opstellen van de schoolbegroting. Deze wordt 

vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.De schooldirecteur kan verplichtingen 

aangaan binnen de (door het bestuur) goedgekeurde begroting, binnen de afspraken die 

stichtingsbreed in het kader van centrale inkoop (vastgelegd in de inkoopprocedures) zijn 

gemaakt.  

3. De schooldirecteur stelt de interne budgettering binnen de school vast.  

4. De schooldirecteur kan een verzoek tot een bestuursbesluit indienen voor het overschrijden 

van de schoolbegroting. 

5. De schooldirecteur rapporteert periodiek aan het bestuur over de gedane uitgaven en de 

ontwikkeling van de budgetten.  
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6. De schooldirecteur draagt zorg voor een doelmatig en verantwoord beheer van de goederen 

van de school, waaronder mede begrepen het onderhoud van gebouwen en (sport) terreinen 

en maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het stafbureau.  

7. De schooldirecteur doet voorstellen t.a.v. nieuwbouw, verbouwing, renovatie, ingrijpend 

onderhoud van de school en maakt hierbij gebruik van de kennis en expertise van het 

stafbureau. 

  

Artikel 2.7D Organisatiebreed 

1. Bij de vervulling van hun taak richten de schooldirecteuren zich naar het belang van de eigen 

school en de KSU.  

a. Een schooldirecteur neemt actief deel aan de ontwikkeling van de KSU en weegt bij de 

vervulling van zijn taak de relevante belangen van alle scholen en de KSU af alsmede de 

overige relevante maatschappelijke en publieke belangen. Een schooldirecteur maakt, indien 

nodig, expliciet welke afwegingen worden gemaakt.  

b. Schooldirecteuren dragen door middel van voorzitterschap of deelname aan organisatiebrede 

projecten en commissies (zie artikel 4.2) actief bij aan de formulering en uitvoering van de 

visie, ambities en doelen van de KSU en de ontwikkeling van beleid.  

2. Het bestuur kan een directeur belasten met één of meer organisatiebrede taken en 

bevoegdheden. 

 

Artikel 2.8 Verhouding schooldirecteuren – bestuur 
1. In de afstemming over het schoolplan en overige beleidsvorming tussen de schooldirecteuren 

en het bestuur gelden de volgende uitgangspunten:  

a. de schooldirecteuren worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de 

beleidsvorming van het bestuur op de verschillende terreinen; 

b. in het overleg tussen de schooldirecteur en het bestuur wordt gestreefd naar consensus; 

c. het bestuur verstrekt aan de schooldirecteuren, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie 

en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft; 

d. de schooldirecteuren verstrekken aan het bestuur, al dan niet gevraagd, tijdig alle 

informatie en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft; 

2. Ten minste twee maal per jaar vindt er een verantwoordingsgesprek plaats tussen de 

schooldirecteur en het bestuur over de algemene gang van zaken op de school. In dit 

gesprek komen de onderwijsinhoudelijke en beheersmatige taken en verantwoordelijkheden 

van de directeur aan de orde. Hiervoor worden de in het schoolplan geschetste 

ontwikkelingen als uitgangspunt gehanteerd.  

3. In aanvulling op het in lid 2 genoemde overleg voert de bestuurder functionerings- en 

beoordelingsgesprekken met de directeur.  

4. De bestuurder kan een besluit van een directeur geheel of gedeeltelijk schorsen of 

vernietigen vanwege strijdigheid met een algemeen verbindend voorschrift, het 

managementstatuut, enig algemeen geldend beginsel van behoorlijk bestuur, de redelijkheid 

en billijkheid of het belang van de school.  

5. Tot een maatregel als bedoeld in het vorige lid wordt niet eerder overgegaan dan nadat 

overleg is gepleegd met de schooldirecteur, waarbij de schooldirecteur in de gelegenheid is 

gesteld zijn/haar zienswijze te geven.  

6. Een besluit tot schorsing/vernietiging wordt met redenen omkleed bekend gemaakt aan de 

directie, de belanghebbenden en voor zover van toepassing de medezeggenschapsraad.  
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HOOFDSTUK 3 HET STAFBUREAU 
 

Artikel 3.1 Stafteams  
1. Het stafbureau draagt zorg voor het ondersteunen van de bestuurder, directeuren, teams van 

professionals in de scholen, het directeurenoverleg, commissies, de GMR en de Raad van 

Toezicht. Deze ondersteuning bestaat uit de volgende stafteams:  

a. Bestuursondersteuning en Business Control2 

b. Onderwijs en kwaliteit; 

c. HR; 

d. Financiën en beheer; 

e. Inkoop; 

f. Huisvesting; 

g. ICT; 

h. PR en communicatie; 

i. Secretariaat. 

2. Binnen het stafteam is sprake van collegiale samenwerking en wordt gestreefd naar 

consensus bij de besluitvorming.  

3. Voor alle stafteams geldt dat zij de volgende taken hebben met betrekking tot de 

beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling voor het betreffende aandachtsgebied: 

a. het volgen van ontwikkeling en regelgeving op mogelijke consequenties voor het te voeren 

beleid; 

b. het vroegtijdig signaleren van knelpunten en het adviseren over te nemen maatregelen;  

c. het ontwikkelen of aanpassen van beleid in samenwerking met de directeuren in de 

betreffende commissie o.b.v. signalen uit de scholen en/of (externe) ontwikkelingen en 

wet- en regelgeving; 

d. het coördineren en uitvoeren van het vastgestelde beleid, in samenwerking met de 

schooldirecteuren. 

 

Artikel 3.2 Jaarplan stafteams 
1. Het stafteam stelt, na instemming van de stafdirecteur, een jaarplan vast. 

2. Uiteindelijke vaststelling van het jaarplan of wijzigingen daarop gebeurt door middel van 

afstemming tussen het betreffende team en de stafdirecteur.  

3. Het stafteam is belast met de uitvoering van het vastgestelde jaarplan. 

4. Het stafteam evalueert twee maal per jaar zelf de uitvoering en voortgang van het jaarplan.  

5. Naar aanleiding van de in het vorige lid bedoelde evaluatie concludeert het stafteam al dan 

niet tot wijziging van het jaarplan. 

6. Het team rapporteert ten minste twee maal per jaar aan de stafdirecteur over de voortgang en 

de uitvoering van het jaarplan. 

 

Artikel 3.3 Stafdirecteur, algemene taken en bevoegdheden 
1. De stafdirecteur draagt zorg voor de voorbereiding en uitvoering van de besluiten zoals genoemd 

in artikel 3.4 (lid 3).  

2. De stafdirecteur is belast met de dagelijkse leiding van de eigen stafteams, daaronder in elk geval 

begrepen de leiding van het binnen de betreffende stafteams werkzame personeel en de goede 

organisatie van de werkzaamheden.  

 
2 Anders dan de overige stafteams vallen de bestuurssecretaris en de businesscontroller onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur voor wat betreft aansturing, planvorming, afstemming en evaluatie.  
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3. De stafdirecteur voert overigens alle taken en bevoegdheden uit die in de bij zijn functie 

behorende functiebeschrijving zijn opgenomen.  

4. De stafdirecteur is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op het 

stafbureau. Dat omvat in algemene zin: 

a. het uitdragen van de visie en de strategie van de KSU binnen gehele organisatie; 

b. de beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling door de stafteams; 

c. het bewaken van de voortgang van processen op hoofdlijnen;  

d. coaching en begeleiding van medewerkers waaraan direct leiding wordt gegeven; 

e. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

f. communicatie aangaande tot de portefeuille behorende zaken voor zover deze door de 

bestuurder niet aan andere functionarissen zijn gedelegeerd; 

g. het aanpassen van de organisatie op de gewenste bedrijfsmatige ontwikkelingen; 

h. het voeren van overleg met externen c.q. het deelnemen aan relevante netwerken. 

 

Artikel 3.4 Het Bestuur 
1. Het bestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van de 

doelstellingen van de KSU, de continuïteit, identiteit en kwaliteit van het onderwijs, de 

bedrijfsvoering, de ontwikkeling van een visie op de invulling van de maatschappelijke en 

publieke functie van het bestuur en de vorming en uitvoering van een daarbij passende strategie. 

2. Het bestuur voert hierover regelmatig overleg met de directeuren, de medezeggenschap en de 

raad van toezicht.  

3. Tot de exclusief aan het Bestuur toekomende taken en bevoegdheden behoren in elk geval:   

a. het vaststellen van het strategisch plan van de KSU;   

b. het vaststellen van de hoofdlijnen van het interne financiële verdeelmodel en de 

(meerjaren)begroting van de KSU;   

c. het vaststellen van de uitgangspunten voor het intern financieel beheer en de interne planning 

& control cyclus;   

d. het vaststellen van het bestuursverslag en de jaarrekening, welke vóór de vaststelling door 

het bestuur aan een door de Raad van Toezicht benoemde accountant wordt voorgelegd;   

e. het vaststellen van de organisatiebrede kaders voor het functioneren van het interne stelsel 

van kwaliteitszorg, het personeelsbeleid en de continuïteit van het onderwijs;   

f. het vaststellen van de inrichting van de bestuurlijke organisatie;   

g. de benoeming, schorsing en ontslag van directeuren;   

h. de vaststelling van de organisatiebrede kaders voor de schoolplannen en schoolgidsen;   

j. het vaststellen van interne gedragsregels ter bevordering van de sociale veiligheid, privacy en 

de integriteit van de KSU;  

k. de besluitvorming met betrekking tot de instandhouding van een school(locatie) waaronder 

begrepen is de fusie, de bestuurlijke overdracht en wijziging van de grondslag, de verhuizing 

en de opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van de school;   

l.  het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren; 

m. de vaststelling van het managementstatuut; 

n.  de vaststelling van het medezeggenschapsreglement.   

 

Artikel 3.5 Verhouding stafdirecteuren – bestuur 
1. In de afstemming over beleid tussen stafdirecteuren en het bestuur gelden de volgende 

uitgangspunten: 

a. de stafdirecteuren worden in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken bij de 

beleidsvorming van het bestuur op de verschillende terreinen; 

b. in het overleg tussen de stafdirecteuren en het bestuur wordt gestreefd naar consensus; 
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c. het bestuur verstrekt aan de stafdirecteuren, al dan niet gevraagd, tijdig alle informatie 

en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft; 

d. de stafdirecteuren verstrekken aan het bestuur, al dan niet gevraagd, tijdig alle 

informatie en gegevens die deze voor de vervulling van zijn taak nodig heeft; 

2. Minimaal twee maal per jaar vindt er een verantwoordingsgesprek plaats tussen de 

stafdirecteuren en het bestuur. Onderwerpen in dat gesprek zijn ten minste: 

a. de samenwerking tussen het stafbureau en het bestuur; 

b. de samenwerking tussen het stafbureau en de scholen; 

c. de collegiale samenwerking binnen het stafbureau; 

d. de randvoorwaarden voor functioneren van het stafbureau; 

e. een verslag van de gang van zaken intern binnen het stafbureau; 

f. de evaluatie van het beleidsplan van het stafbureau.  

3. T.a.v. de aan stafdirecteuren gemandateerde bevoegdheden blijft het bestuur de 

eindverantwoordelijkheid houden. Uitgangspunt daarbij is dat de stafdirecteuren deze 

bevoegdheden zo veel mogelijk zelfstandig uitoefenen en dat het bestuur deze uitoefening zo 

veel mogelijk op afstand bewaakt. 

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan het bestuur aan een besluit van een 

stafdirecteur zijn instemming geheel of gedeeltelijk onthouden dan wel het besluit geheel of 

gedeeltelijk schorsen of vernietigen wanneer naar het oordeel van het bestuur sprake is van 

strijd met een wettelijk voorschrift, met de identiteit of de uitgangspunten van de KSU. 

5. Tot een maatregel als bedoeld in het vorige lid wordt niet eerder overgegaan dan nadat 

overleg is gepleegd met de stafdirecteur, waarbij de stafdirecteur in de gelegenheid is gesteld 

zijn/haar zienswijze te geven. 

HOOFDSTUK 4 OVERLEG 
 

Artikel 4.1 Directeurenoverleg 
1. Het directeurenoverleg is het maandelijks overleg tussen bestuur en directeuren. In 

afstemming tussen de voorbereidingsgroep (zie lid 3) kan het directeurenoverleg gedeeltelijk 

buiten aanwezigheid van de bestuurder plaatsvinden. 

2. Doelstellingen van het directeurenoverleg zijn: 

a. het bespreken van besluiten die door of vanwege het bestuur zullen worden genomen; 

b. het bespreken van besluiten die door het bestuur zullen worden genomen, zoals bedoeld 

in artikel 7 lid 3 van de statuten; 

c. het door de schooldirecteuren en stafdirecteuren uitbrengen van advies aan het bestuur 

over voorgenomen besluiten of plannen, met als doelstelling te komen tot een consensus 

tussen het bestuur en de directeuren; 

d. het uitwisselen van informatie, ervaringen en kennis; 

e. het creëren van draagvlak voor nieuw beleid; 

f. het ontwikkelen van netwerken; 

g. het bieden van een collectief leerplatform voor de directeuren en het bestuur.  

3. Jaarlijks roulerend zijn drie directeuren ondersteund door de bestuurssecretaris en in afstemming 

met de bestuurder verantwoordelijk voor de voorbereiding van het overleg. De drie directeuren 

nemen roulerend het voorzitterschap van het overleg op zich. 

4. Zowel bij de voorbereiding van het overleg als bij het overleg zelf wordt de staf (op onderwerp) 

betrokken. 

5. Er is een vaste agenda. Een aantal vaste punten die in een eerste uur worden besproken, daarna 

twee uur ruimte voor subgroepen en andere onderwerpen. Vaste onderdelen zijn: 

- Onderwijs en innovatie 
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- HR 

- Huisvesting 

- ICT 

- Financiën 

6. Het directeurenoverleg bespreekt en adviseert in elk geval over:  

a. het strategisch meerjarenbeleidsplan van de onderwijsorganisatie;  

b. de hoofdlijnen van het financiële verdeelmodel en de (meerjaren)begroting van de 

onderwijsorganisatie;  

c. het bestuursverslag en de jaarrekening;  

d. de inrichting van de bestuurlijke organisatie;  

e. het functioneren van het interne stelsel van kwaliteitszorg;  

f. de leerresultaten van de scholen;  

g. het algemeen personeelsbeleid en bijbehorende organisatiebrede kaders;  

h. het beleid tot werving, aanmelding en toelating van leerlingen;  

i. de organisatiebrede kaders voor de inhoud van de schoolplannen en schoolgidsen;  

j. de beleidsplannen van de scholen;  

k. het functioneren van de medezeggenschap;  

l. de samenwerking met andere onderwijsorganisaties, lokale overheden en overige 

maatschappelijk partners.  

7. Het directeurenoverleg laat zich adviseren door commissies (zie artikel 4.3)  

8. De medewerkers van het stafbureau adviseren het directeurenoverleg voor zover het hun 

expertise betreft, daarnaast maken zij ook deel uit van commissies. 

9. Het directeurenoverleg komt elke eerste dinsdag van de maand (dus minimaal 10 keer per jaar) 

bijeen.  

10. Het bestuur draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van het directeurenoverleg.  

 

Artikel 4.2 Adviesbevoegdheid van het directeurenoverleg  
1. Het directeurenoverleg wordt door de bestuurder in de gelegenheid gesteld ten aanzien van 

de beleidsontwikkelingen gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, respectievelijk met 

de bestuurder overleg te voeren. 

 
Artikel 4.3 Commissies 
1. Het bestuur stelt beleidsontwikkelende commissies in op de volgende beleidsterreinen:  

a. Onderwijskwaliteit 

b. HR en Strategisch Personeelsbeleid 

c. Strategische huisvesting 

d. Financiën & control 

e. ICT en Onderwijs 

2. De commissies worden gevormd door een aantal schooldirecteuren, aangevuld met medewerkers 

van het stafbureau.  

3. De voorzitter van een commissie is bij voorkeur een schooldirecteur. 

4. De commissies (her)formuleren jaarlijks (november) hun opdracht met een werkagenda en 

nemen hierin in elk geval mee: 

a. Strategisch plan; 

b. Jaarkalender en jaarplan van betreffende stafdomein; 

c. Actualiteit en context van de samenleving; 

d. Wet- en regelgeving; 

e. Effecten huidig beleid (maak eventueel een scan van beleidsstukken die er zijn) ; 

f. Ruimte voor vragen / opdrachten van het bestuur / Raad van Toezicht / GMR. 
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5. De samenstelling, opdracht en werkagenda wordt voor advies ingebracht in het 

directeurenoverleg en ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.  

6. In de commissies ontwikkeld of geactualiseerd beleid wordt voor advies ingebracht in het 

directeurenoverleg en vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuur.  

7. Het besluit van het bestuur over het in lid 6 genoemde beleid wordt teruggekoppeld aan de 

voorzitter van de betreffende commissie.  

8. De commissie draagt vervolgens zorg voor de eventuele uitvoering van en communicatie over 

het beleid.  

 

Artikel 4.4 Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de 
bekostiging   
1. Het bestuur stelt de directeuren in de gelegenheid advies uit te brengen over ten minste:   

a. de vaststelling en wijziging van de Kadernota, daaronder in elk geval begrepen:  

(i) de verhouding gezamenlijke voorzieningen en schoolmiddelen, 

(ii) de financiële uitgangspunten ter bevordering van de onderlinge solidariteit en  

(iii) de omvang van de middelen voor gezamenlijke ontwikkeling.   

b. de vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting; 

c. de vaststelling van de jaarrekening.   

2. De directeuren oefenen deze adviesbevoegdheid uit binnen het directeurenoverleg.   

3. Indien het bestuur voornemens is af te wijken van het advies van het directeurenoverleg 

informeert het bestuur met redenen omkleed de directeuren en stelt hij hen in de gelegenheid 

hierover het overleg te voeren, alvorens definitief te besluiten.   

  

 Artikel 4.5 Interne informatievoorziening, rapportage en verantwoording   
1. De schooldirecteuren informeren de bestuurder -overeenkomstig door het bestuur vastgestelde 

richtlijnen- over het verloop van de resultaten van het gevoerde beleid van de school.  

2. De stafdirecteuren informeren de bestuurder -overeenkomstig door het bestuur vastgestelde 

richtlijnen- over het verloop van de resultaten van het gevoerde beleid van staf. 

3. Het bestuur informeert de directeuren over het functioneren van de onderwijsorganisatie en de 

voor hen relevante ontwikkelingen. Een schooldirecteur informeert het bestuur over het 

functioneren van de school. Een stafdirecteur informeert het bestuur over de vervulling van de 

eigen portefeuille en eventueel over de gezamenlijke verantwoordelijkheden van de 

stafdirecteuren. 

4. Het bestuur en de directeuren leggen over en weer binnen het directeurenoverleg verantwoording 

af over de kwaliteit van hun besluitvormingsproces en beleidscyclus en relevante ontwikkelingen 

binnen de scholen en/of stafbureau.    

5. Het bestuur stelt na verkregen advies van het directeurenoverleg vast op welke wijze de 

uitwisseling van managementinformatie plaatsvindt. Het bestuur beschrijft welke gegevens, 

ontwikkelingen en kengetallen over en weer gerapporteerd, op welk tijdstip dat gebeurt, de 

ondersteuning bij deze rapportage en de gewenste vorm.   

 


