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Pre-ambule  
Doel van het Reglement college van bestuur is een nadere uitwerking van de wijze waarop het 
college van bestuur zijn statutaire bestuursbevoegdheid wil hanteren. Dit Reglement herhaalt op 
onderdelen de desbetreffende artikelen uit de Statuten en vult deze zo nodig aan, zodat dit 
Reglement een totaalbeeld geeft. Met dit reglement wil het college van bestuur in lijn van statuten, 
wetgeving en codes aangeven zo zijn onze manieren.  
Dit Reglement vormt een uitwerking van de Statuten van:  

• Stichting De Onderwijsspecialisten  
 
zoals deze per 1 januari 2020 van kracht zullen zijn.  
 
 
Naast het Reglement college van bestuur is ook een Reglement raad van toezicht vastgesteld. 
Tezamen met de Statuten geven zij binnen de Stichting vorm aan de Code Goed Bestuur in het 
Primair Onderwijs (versie januari 2021).  
 
Artikel 1 Verankering  

1. Dit Reglement college van bestuur vormt het Reglement als bedoeld in artikel 7, lid 1 van 
de Statuten van de Stichting De Onderwijsspecialisten.  

 
Artikel 2 Doel en samenstelling  

1. Het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten vormt ex. artikel 6, lid 1 van de 
Statuten het bestuur van de Stichting De Onderwijsspecialisten en is daarmee in de zin der 
wet het bevoegd gezag van de scholen die onder de Stichting ressorteren.  

2. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk verantwoording 
verschuldigd aan de raad van toezicht over het bestuur van de respectievelijke Stichting.  

3. Het college van bestuur bestaat uit een voorzitter en een lid.  
4. De voorzitter van het college van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 

bestuur van Stichting De Onderwijsspecialisten en voor het functioneren van het college 
van bestuur in totaliteit.  

 
Artikel 3 Algemene en specifieke verantwoordelijkheden  
1. Het college van bestuur dient primair het belang van de Stichting bij het realiseren van de 
doelen en de maatschappelijke functie van de Stichting en maakt secundair bij de strategische 
beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die zijn betrokken bij de 
Stichting.  
2. Het college van bestuur draagt er in ieder geval verantwoordelijkheid voor dat:  

• de instelling het best mogelijke onderwijs tracht te leveren voor ieder kind, zodat ieder kind 
zoveel mogelijk in de gelegenheid is het maximale rendement uit zijn of haar  

• mogelijkheden te halen;  
• de instelling zich inspant om zo goed mogelijke leerresultaten te bereiken;  
• de omstandigheden aanwezig zijn waarbinnen leerlingen zich optimaal tot een volwassen 

burger kunnen ontwikkelen (burgerschapszin);  
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• de leerlingen zich ervan bewust worden dat leren positief bijdraagt aan hun ontwikkeling en 
een ‘leven lang’ aan de orde zou moeten zijn;  

• voor de medewerkers optimale omstandigheden worden gecreëerd om hun bijdrage aan 
deze processen te leveren (goed werkgeverschap);  

• er structuren zijn die maximaal garanderen dat de taakstellingen worden gerealiseerd en 
dat (op transparante wijze) verantwoording wordt afgelegd over de prestaties van de 
instelling.  

 
Artikel 4 Taken van het college van bestuur  

1. Bij de vervulling van zijn taak richt het college van bestuur zich naar het belang van de 
Stichting, het belang van de scholen die door de Stichting in stand worden gehouden en het 
belang van de samenleving. Het college van bestuur biedt openheid over het beleid, het 
onderwijs en de prestaties van de Stichting.  

2. De leden van het college van bestuur kunnen een taakverdeling overeenkomen. Indien een 
dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt de raad van toezicht daarover 
geïnformeerd.  

3. Het college van bestuur draagt o.a. zorg voor:  
a. De uitwerking van de statutaire doelstelling in een actueel strategisch beleid met 

heldere doelen die als leidraad gelden voor de organisatie. In dit strategisch beleid 
wordt in ieder geval aandacht besteed aan de kwaliteit van het onderwijs en de 
bedrijfsvoering.  

b. Een cultuur waarin professionaliteit en kwaliteit hoog worden gewaardeerd en waarin 
leidinggevenden en medewerkers ruimte hebben om invulling te geven aan de hun 
toegekende verantwoordelijkheid.  

c. Een beleid dat gericht is op ontwikkeling en onderhoud van de deskundigheid van al het 
personeel.  

d. De inrichting van de organisatie op basis van efficiëntie en effectiviteit.  
e. Een cyclus van planning en control, die een samenhangende sturing (o.a. op 

prestaties), beheersing (o.a. van risico’s) en verantwoording van de organisatie 
mogelijk maakt.  

f. Het college van bestuur stelt jaarlijks een begroting en jaarrekening vast. Deze 
behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.  

g. De aanstelling van professioneel management in de directiefuncties van de Stichting.  
h. Een Managementstatuut waarin o.a. het overleg tussen college van bestuur en de 

directeuren is vastgelegd, alsmede verleende volmachten aan de directeuren.  
i. Een beleid voor de communicatie met en invloed van belanghebbenden.  
j. Een organisatiecultuur binnen de organisatie die het mogelijk maakt dat werknemers en 

andere belanghebbenden melding durven te maken van door hen vermoede 
onregelmatigheden binnen de organisatie.  

 
Artikel 5 Wijze van functioneren  

1. De leden van het college van bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, 
maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie, en zullen uit dien hoofde geen handelingen 
verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Stichting schaden. Het college 
van bestuur bevordert dat de medewerkers van de Stichting zich ook volgens deze norm 
gedragen.  

2. Het college van bestuur functioneert op basis van de principes van collegialiteit en 
consensus.  

3. Het college van bestuur overlegt als regel wekelijks aan de hand van een opgestelde 
agenda. In dit overleg informeren de leden elkaar over ontwikkelingen in en buiten de 
organisatie waarbij zij zijn betrokken en wordt verslag gedaan van activiteiten die 
onderlinge afstemming behoeven.  
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4. Elk lid van het college kan een vergadering bijeenroepen. De bijeenroeping geschiedt op 
een termijn van 7 dagen tezamen met de agenda voor die vergadering. In spoedeisende 
gevallen, ter beoordeling van de voorzitter kan de termijn van oproeping worden beperkt 
tot 24 uur. Indien de vergadering niet mogelijk is, kan het college van bestuur 
rechtsgeldige besluiten nemen, indien het afwezige lid vooraf verklaart zich niet tegen de 
besluitvorming te verzetten.  

5. De leden van het college van bestuur verdelen de taken op het gebied van het bestuur van 
de Stichting.  

6. Het college van bestuur zal zorg dragen voor continuïteit in het bestuur van de Stichting. Bij 
afwezigheid van een lid van het college van bestuur, geschiedt waarneming steeds door het 
andere lid van het college van bestuur.  

7. Gezamenlijk onderhouden de leden van het college van bestuur de contacten met de raad 
van toezicht. Het afleggen van verantwoording vindt in beginsel steeds plaats in de 
vergaderingen van de raad van toezicht.  

8. De voorzitter van het college van bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren 
van het college van bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met 
de raad van toezicht.  

9. Tegen de achtergrond van in het college van bestuur benodigde deskundigheid draagt ieder 
lid van het college van bestuur zorg voor voortdurende persoonlijke ontwikkeling. Het 
functioneren van het college van bestuur wordt jaarlijks door de raad van toezicht 
beoordeeld.  

 
Artikel 6 Besluitvorming  

1. Belangrijke besluiten worden in de vergadering van het college van bestuur genomen. Bij 
besluitvorming binnen het college van bestuur heeft elk lid één stem.  

2. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, 
mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen 
zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen 
besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de 
notulen van die vergadering wordt vermeld.  

3. Het college van bestuur streeft naar besluitvorming met eenstemmigheid. Indien het 
college van bestuur geen een-stemmigheid bereikt, is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend.  

4. Het college van bestuur alsmede ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk 
vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte, voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit.  

5. Het college van bestuur is tevens bevoegd tot het besluiten tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. 
Dergelijke besluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van toezicht.  

6. Het college van bestuur kan besluiten tot de verlening van een volmacht aan derden, om de 
Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.  

 
Artikel 7 Verantwoording  

1. Het college van bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet of regelgeving 
oproept, en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de 
opvattingen van betrokken belanghebbenden.  

2. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk verantwoording schuldig 
aan de raad van toezicht over de doelrealisatie van de Stichting, over het daartoe 
ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en over de gehele 
organisatie.  
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3. Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur vindt plaats in een 
vergadering van de raad van toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en 
opgezet, overleg tussen het college van bestuur en de raad van toezicht.  

4. Het college van bestuur brengt jaarlijks verslag uit over zijn werkzaamheden. Het college 
van bestuur besteedt in ieder geval aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar 
onderwijs. In het jaarverslag wordt voorts gemeld:  

a. Hoe de functies van bestuur en intern toezicht worden uitgeoefend, welke organen 
daartoe zijn ingesteld, wie deel uitmaakt van de betreffende organen, wie welke 
taken heeft en wat de werkwijze is;  

b. In hoeverre de instelling voldoet aan de bepalingen uit de code Goed bestuur in het 
onderwijs en de uitleg voor eventuele afwijkingen;  

c. Welke resultaten zijn behaald op organisatieniveau en op schoolniveau ten aanzien 
van strategisch beleid, gestelde doelen en leerresultaten.  

5. De gemeenteraden van de gemeenten waarin openbare scholen zijn gelegen die onder het 
bestuur van één van de Stichtingen vallen, ontvangen een exemplaar van het verslag.  

6. Het college van bestuur rapporteert in aansluiting op het jaarverslag aan de gemeenteraden 
omtrent het openbaar onderwijs en de monitoring daarvan, één en ander in de geest van 
hetgeen is vastgelegd in artikel 28 van de Wet op de expertisecentra.  

7. In het jaarverslag van de Stichting wordt aangegeven op welke wijze zij invulling heeft 
gegeven aan de horizontale verantwoording ten opzichte van haar belanghebbenden, de 
wijze waarop de belanghebbenden zijn betrokken bij de totstandkoming van voor hen 
relevant beleid en wat de uitkomsten daarvan zijn geweest.  

 
Artikel 8 Raad van toezicht  

1. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die de raad van 
toezicht voor de uitoefening van zijn functie noodzakelijk acht.  

2. Het college van bestuur doet mededeling aan de raad van toezicht van alle feiten en 
gebeurtenissen, die deze Raad moet kennen voor een juist inzicht in de gang van zaken 
binnen de Stichting.  

3. De raad van toezicht kan ter zake nadere kaders en regels stellen.  
4. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt het college van bestuur er zorg voor dat de 

raad van toezicht ten minste wordt geïnformeerd ter zake van de aandachtspunten voor het 
toezicht als genoemd in artikel 3, lid 4 van het Reglement raad van toezicht.  

5. Twee leden van de raad van toezicht wonen ten minste één maal per jaar een bijeenkomst 
bij van het college van bestuur met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  

 
Artikel 9 Benoeming van leden  

1. De leden van het college van bestuur worden door de raad van toezicht in functie benoemd 
en geschorst op grond van de toepasselijke Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao). 
Beëindiging van het dienstverband van de leden van het college van bestuur geschiedt op 
grond van het daartoe bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en, voor zover vereist, de 
toepasselijke cao.  

2. Ter uitvoering van artikel 6, lid 4 van de Statuten wordt het profiel voor een lid van het 
college van bestuur in overleg met het aanwezige lid van dat college vastgesteld.  

3. Omdat ook andere geledingen binnen de Stichting vaak direct belang hebben bij de wijze 
waarop in de vacature binnen het college van bestuur wordt voorzien, zal de raad van 
toezicht in geval van een vacature steeds een selectieprocedure ontwerpen, die de invloed 
van die geledingen regelt.  

4. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig college van bestuur 
behoudt zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle college van bestuursleden of 
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van het enige lid van het college van bestuur wordt het college van bestuur waargenomen 
door één persoon die daartoe door de raad van toezicht is of wordt aangewezen. Gaat de 
raad van toezicht niet binnen twee weken tot een zodanige aanwijzing over dan wordt het 
college van bestuur waargenomen door de persoon die daartoe door de president van de 
rechtbank van het arrondissement waar de Stichting statutair is gevestigd, op verzoek van 
één of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.  

5. Indien binnen het college van bestuur een functie vacant is, stelt de raad van toezicht een 
commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. 
De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe bestuurder met dien 
verstande dat de commissie een advies uitbrengt aan de raad van toezicht.  

6. Het voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van het college van bestuur behoeft 
het advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.  

7. Leden van het college van bestuur mogen noch gehuwd zijn noch een duurzame relatie 
hebben met een personeelslid in dienst van een aan de Stichting verbonden instelling. Dit 
vormt een verhinderinggrond voor benoeming.  

8. Voor het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie door een lid van het college van 
bestuur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht.  

9. Voor het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van 
bestuur wordt vooraf melding gemaakt aan de raad van toezicht.  

 
Artikel 10 Slotbepalingen  

1. Dit Reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.  
2. Dit Reglement wordt ter kennis gebracht van de directeuren en de Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad.  
3. Dit Reglement college van bestuur kan worden gewijzigd door een besluit van het college 

van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht.  
4. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur 

met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de Stichting.  
 
 
 
Arnhem, 15 maart 2021  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van bestuur van de  
Stichting De Onderwijsspecialisten. 
 
 
 
Aldus goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de  
Stichting De Onderwijsspecialisten d.d. 22 maart 2021. 
 
 


