
 
 
 
BESTUURSREGLEMENT STICHTING SWV 25.06 
 
Artikel 1: Begripsbepalingen 
 
1. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 19 lid 1 van de statuten van de 

Stichting. 
2. In dit reglement wordt verstaan onder:  
a. Bestuur: algemeen bestuur en directeur- bestuurder tezamen; 
b. Algemeen bestuur: Toezichthoudend deel van het bestuur, toezichthoudend 

orgaan van het bestuur bestaand uit leden van het bestuur met uitzondering van 
de directeur-bestuurder. 

c. Directeur-bestuurder: dagelijks bestuur/uitvoerend orgaan van het bestuur;  
d. Goedkeuren: het zonder aanbrengen van wijzigingen akkoord gaan door een 

hoger orgaan met een vastgesteld besluit. Als goedkeuring vereist is, krijgt een 
besluit pas interne en externe werking na de verkregen goedkeuring; 

e. Vaststellen: het nemen van een beslissing die schriftelijk wordt vastgelegd door 
een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of 
een ander besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe 
gemaakte voorstellen; 

f. Mandateren: het opdragen van taken en bevoegdheden door de directeur-
bestuurder, na verkregen toestemming van het algemeen bestuur, aan 
personeelsleden van de stichting in de zin van artikel 6 lid 3 van de statuten. De 
uitoefening van de opgedragen taken en bevoegdheden geschiedt namens en 
onder verantwoording van het bestuur. 

 
 
Artikel 2: Werving en selectie leden algemeen bestuur 
 
1. Met in acht neming van de statutaire voorschriften wordt de volgende procedure 

voor de vervulling voor een lid van het algemeen bestuur in acht genomen: 
a. Ieder bij het Samenwerkingsverband aangesloten schoolbestuur wijst een 

natuurlijk persoon (en een plaatsvervanger daarvan) aan die het schoolbestuur 
vertegenwoordigt in het bestuur van het Samenwerkingsverband. 

b. Het algemeen bestuur besluit tot benoeming van het door het aangesloten 
schoolbestuur voorgedragen kandidaat. De leden van het algemeen bestuur 
worden benoemd door het algemeen bestuur met dien verstande dat slechts 
een afgevaardigde van een aangesloten Bevoegd gezagsorgaan tot algemeen 
bestuurslid kan worden benoemd (met uitzondering van de onafhankelijke 
voorzitter). 

c. De onafhankelijk voorzitter van het bestuur wordt op basis van een 
profielschets geworven en benoemd door het bestuur. 
 

Artikel 3: Werving en selectie directeur-bestuurder 
1. Bij het ontstaan van vacature voor directeur-bestuurder zal het algemeen bestuur 

binnen twee maanden na het ontstaan van de desbetreffende vacature daarin 
voorzien door de benoeming van een directeur-bestuurder.  

2. De volgende procedure voor de vervulling voor de directeur-bestuurder wordt in 
acht genomen: 
a. Het algemeen bestuur stelt mede een profielschets op van de te werven 

kandidaat. De ondersteuningsplanraad wordt in de gelegenheid gesteld 
advies uit te brengen over het profiel.  

b. Het algemeen bestuur maakt de vacature bekend binnen de stichting.   
c. Het algemeen bestuur stelt een benoemingscommissie samen die wordt 

belast met de werving en voordracht van de directeur-bestuurder.  Een lid 
van de ondersteuningsplanraad maakt onderdeel uit van de 
benoemingscommissie; 



d. De benoemingscommissie stelt een voordracht op aan het algemeen bestuur 
voor de nieuw te benoemen directeur-bestuurder.  De commissie besteedt in 
de voordracht aandacht aan het profiel van de kandidaat  

e. Het algemeen bestuur besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te 
benoemen. 

 
Artikel 4: Werkgeverstaken algemeen bestuur  
 
1. Het algemeen bestuur vervult de werkgeverstaken ten aanzien van de directeur-

bestuurder.  
2. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder; 
3. Het algemeen bestuur stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de 

directeur-bestuurder vast met in acht neming van het bepaalde in de geldende 
Cao en legt deze contractueel vast; 

4. de onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur (eventueel in samenspraak 
met één of meer van de ander leden van het algemeen bestuur) voert jaarlijks een 
functionerings- en beoordelingsgesprek met de directeur-bestuurder en betrekt 
daarin de uit de evaluatie van het algemeen bestuur komende aandachtspunten. 
In de functionerings- en beoordelingsgesprekken komen de doelstellingen voor 
het komende jaar aan de orde, respectievelijk de evaluatie met betrekking tot het 
realiseren van de doelstelling.  

5. Het algemeen bestuur stelt voor de directeur-bestuurder een profielschets vast en 
gaat periodiek na of de profielschets nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het 
concept wordt ter advies voorgelegd aan de OPR. 

6. Het algemeen bestuur stelt aan de hand van de wettelijke, statutaire en 
reglementaire voorschriften een procedure op voor de werving, selectie, 
voordracht en benoeming van de directeur-bestuurder vast. De procedure wordt in 
concept ter advies voorgelegd aan de OPR. 

 
Artikel 5: Vergaderingen algemeen bestuur 
 
1. De onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur heeft regelmatig contact 

met de directeur-bestuurder.  De voorbereiding van de vergaderingen van het 
bestuur geschiedt in beginsel door de onafhankelijk voorzitter en directeur-
bestuurder. De onafhankelijk voorzitter van het algemeen bestuur is in het 
bijzonder verantwoordelijk voor:  
a. het voorbereiden van de vergadering van het bestuur; 
b. het vaststellen van de agenda; 
c. het leiden van de vergadering; 
d. het op verzoek van de directeur-bestuurder betrokken zijn bij externe 

vertegenwoordiging;  
e. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het bestuur; 
f. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de individuele leden van het 

algemeen bestuur;  
g. het naar behoren verlopen van de contacten van met de directeur-bestuurder 

en de  OPR. 
2. Indien de het bestuur dat nodig acht, kunnen voor de vergadering ook andere 

personen dan de leden van het bestuur uitgenodigd worden. Te denken valt aan 
vertegenwoordigers van commissies, de OPR, werkgroepen en deskundigen van 
buiten. 

 
 
Artikel 6 Uitgaven buiten begroting  
 
De directeur-bestuurder behoeft de goedkeuring van het algemeen bestuur voor het 
aangaan van een financiële verplichting van meer dan 50.000,- euro indien deze 
verplichting niet in de lopende begroting is opgenomen 

 
 

Artikel 7 Nevenfuncties directeur-bestuurder 
 
1 De directeur-bestuurder betracht openheid over zijn eventuele betaalde 



nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn 
op zijn functioneren als directeur -bestuurder 

2 Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de 
directeur-bestuurder wordt goedkeuring gevraagd aan het algemeen bestuur. 

3 De directeur-bestuurder kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een 
organisatie die werkzaam is in samenwerkingsverbanden grenzend aan of 
gelegen binnen de regio van het SWV 25.06 in dezelfde sector, in casu het 
voortgezet onderwijs, als waarin de stichting werkzaam is.  

 
Artikel 8 Gedragsregels en belangenverstrengeling directeur-bestuurder 
 
1 De directeur-bestuurder richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar 

het belang van de stichting en de scholen. 
2 De directeur-bestuurder oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet, de statuten en de 
reglementen bepaalde. 

3 De directeur-bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een 
belangenverstrengeling ontstaat tussen de stichting en de directeur-bestuurder, 
dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen. 

4 Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake: 
a) in situaties waarbij de directeur-bestuurder beslissingen moet nemen waarmee 

belangen gemoeid zijn van eigen familie of andere nabije privérelaties van de 
directeur-bestuurder; 

b) bij zakelijke relaties met leden van het algemeen bestuur of functionarissen die 
in dienst zijn van de stichting en rechtstreeks onder de directeur bestuurder 
vallen; 

c) bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een 
andere rechtspersoon of bedrijf waar de directeur-bestuurder financiële 
belangen heeft en/of bestuurder dan wel toezichthouder is. 

5 Indien de directeur-bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig 
belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de 
voorzitter van het algemeen bestuur. 

6 Indien naar het oordeel van het algemeen bestuur zich een incidentele 
tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door 
een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur-bestuurder aan die voorziening 
mee. 

 
Artikel 9 Geheimhouding directeur-bestuurder  
 

 De directeur-bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde 
van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de 
zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de 
beëindiging van zijn functie van directeur-bestuurder. 

 
Artikel 10 werkgeverschap werknemers ondersteunend bureau 
 

1. De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse en feitelijke leiding van 
de stichting 

2. De directeur-bestuurder vervult de werkgeverstaken ten aanzien van de 
werknemers van de stichting.  

3. De directeur- bestuurder benoemt, schorst en ontslaat de werknemers van de 
stichting; 

4. De directeur-bestuurder stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden 
van de werknemers van de stichting vast met in acht neming van het bepaalde 
in de geldende Cao en legt deze contractueel vast. 

Artikel 11: Besluitvormingstermijnen 
 
De termijn, waarbinnen het algemeen bestuur goedkeuring verleent of onthoudt of vaststelling of 
wijziging moet zijn geschied, bedraagt zes weken na ontvangst van het desbetreffende besluit of 
document door het algemeen bestuur. Deze termijn kan worden verkort op verzoek van de 
directeur-bestuurder, zulks ter bepaling van de onafhankelijk voorzitter van het bestuur. 
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Artikel 12: Schorsing en vernietiging van besluiten 
 
1. Het algemeen bestuur kan besluiten van de directeur-bestuurder, die in strijd zijn met de wet, 

de statuten, enig ander verbindend voorschrift of het door het algemeen bestuur 
goedgekeurde beleid, bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk schorsen of vernietigen, 
echter niet dan nadat de directeur-bestuurder over het voornemen tot gehele of gedeeltelijke 
schorsing dan wel vernietiging over te gaan, is gehoord. 

2. In geval van gehele of gedeeltelijke schorsing wordt de duur hiervan door het algemeen 
bestuur bepaald, met dien verstande dat de schorsing niet langer kan duren dan een jaar. 

3. Een besluit dat nog goedkeuring behoeft, kan niet worden geschorst of vernietigd. 
4. Schorsing stuit onmiddellijk de werking van de geschorste bepalingen. 
5. Bepalingen die geschorst zijn geweest, kunnen niet opnieuw worden geschorst. 
6. Vernietiging brengt mede vernietiging van alle daarvoor vatbare gevolgen voor zover in het 

besluit tot vernietiging niet anders is bepaald. 
 
Artikel 13: Jaarverslag van het algemeen bestuur 
 
Het algemeen bestuur maakt jaarlijks ten behoeve van de externe verantwoording een verslag dat 
wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de stichting. Hierin worden vermeld: 
a. de namen en persoonlijke gegevens van de leden; 
b. de nevenfuncties van de leden van het algemeen bestuur; 
c. bespreking van de strategie en de realisatie van de doelstellingen;  
d. verslag van de taakuitvoering van het algemeen bestuur (verrichte werkzaamheden en 

onderwerpen die aan de orde zijn geweest);  
e. het aantal vergaderingen van het algemeen bestuur; 
f. een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld; 
g. een overzicht van de besluiten van het algemeen bestuur;  
h. de bespreking van het eigen functioneren en de deskundigheidsbevordering; 
i. overige van belang zijnde informatie. 
 
Artikel 14: Informatievoorziening 
 
1. Het algemeen bestuur bepaalt zijn informatievoorziening en legt deze vast in zijn planning en 

control cyclus. Deze cyclus bestaat in ieder geval uit: 
a. Het ondersteuningsplan met een focus op meerdere jaren met bijbehorende 

meerjarenraming, 
b. een jaarplan met bijbehorende begroting, 
c. kwartaalrapportages en 
d. een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening. 

2. Het algemeen bestuur wordt van informatie voorzien over beleid, de realisatie van doelen, de 
prestaties en resultaten, het aan het samenwerkingsverband verbonden risico, de 
maatschappelijke functie en strategie. Het gaat om gestandaardiseerde informatie in de vorm 
van de hierboven genoemde planning en control cyclus met behulp van ijkpunten of 
kengetallen, met een rapportage over de interne beheersystemen inclusief de bestuurlijke 
informatievoorziening. Onderdeel van deze rapportages is informatie over interne en externe 
ontwikkelingen en over wet en regelgeving. 

3. Een schriftelijk overzicht van door de directeur-bestuurder genomen besluiten. 
4. Het algemeen bestuur wordt door de directeur bestuurder geïnformeerd over ernstige 

problemen of conflicten binnen de organisatie en relaties met derden, calamiteiten die gemeld 
zijn of worden bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij Justitie, gerechtelijke procedures 
en aangelegenheden die in de publiciteit komen of zijn gekomen. 

5. De algemeen bestuurders hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang 
tot de gebouwen en bezittingen van de stichting en het recht tot inzage van de boeken, 
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bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de stichting. 
6. Het algemeen bestuur heeft het recht zich op kosten van de stichting te doen bijstaan door 

één of meer deskundigen. 
 
Artikel 15: Commissies van het bestuur 
 
1. Het bestuur kan ter ondersteuning van zijn eigen functioneren commissies in het leven 

roepen.  Daartoe behoort een auditcommissie, remuneratiecommissie en een 
onderwijscommissie.  

2. Het bestuur stelt conform het bepaalde in artikel 18 van de statuten van de stichting de 
reglementen van de in lid 1 bedoelde commissies vast.  

3. Dit reglement regelt in ieder geval: 
a. de taak van de commissie 
b. de bevoegdheden van de commissie 
c. het aantal leden 
d. de duur waarvoor de commissie is ingesteld 
e. al hetgeen zij in verband met de taak en uitvoering van de werkzaamheden van de 

commissie nodig oordeelt. 
 
Artikel 16: Accountant en externe deskundigheid 
 
1. Het algemeen bestuur benoemt de externe accountant op voorstel van de directeur-

bestuurder en formuleert in overleg met de directeur-bestuurder de opdracht voor de jaarlijkse 
controle van de jaarrekening. 

2. Eenmaal in de vier jaar vindt een beoordeling plaats van het functioneren van de externe 
accountant. 

3. Het algemeen bestuur bespreekt jaarlijks het accountantsverslag en de jaarrekening met de 
accountant. 

4. Het algemeen bestuur heeft het recht de accountant en/of externe deskundigheid voor zijn 
oordeel en advies in te schakelen over elk door het bestuur noodzakelijk geacht onderwerp. 
De financiële consequenties komen voor rekening van de stichting. 

 
Artikel 17: Evaluatie 
 
Eenmaal per jaar wordt een vergadering van het algemeen bestuur gehouden in welke 
vergadering het functioneren van het algemeen bestuur wordt geëvalueerd. De voorzitter van het 
algemeen bestuur verzoekt de directeur-bestuurder tevoren te melden of er aandachtspunten in 
de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren 
van het algemeen bestuur zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. Het bestuur kan 
deze vergadering geheel dan wel gedeeltelijk houden zonder de aanwezigheid van de directeur-
bestuurder. 
 
Artikel 18: Vacatiegeldregeling en onkostenvergoeding 
 
De leden van het algemeen bestuur hebben geen recht op een vacatie-en/of 
(onkosten)vergoeding. De onafhankelijk voorzitter ontvangt een vergoeding voor zijn 
werkzaamheden. De vergoeding wordt jaarlijks vastgesteld door het algemeen bestuur.  
 
Artikel 19: Ondersteuning Bestuur 
 
In de ondersteuning van het algemeen bestuur wordt voorzien door of vanwege de directeur-
bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van het 
bestuur. 
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Vastgesteld door het bestuur op: …………………………….. 
 
 


