TOEZICHTKADER
Samenwerkingsverband PO 3106 Parkstad
Dit Toezichtkader is ingesteld bij besluit van het Bestuur (Algemeen Bestuur en
Dagelijks Bestuur) van de Stichting Passend Onderwijs Parkstad PO van 26 februari
2018 en is onlosmakelijk verbonden met de statuten en overige reglementen van
genoemde stichting. Aangeslotenen, leden van het Algemeen Bestuur, Dagelijks
Bestuur alsmede de directeur zijn gehouden om, naast de relevante wetten, de
statuten en reglementen van genoemde stichting, het onderhavige Toezichtkader
na te komen.
Artikel 1 Begripsbepalingen
1.1

Hierna worden de volgende begrippen gehanteerd:
Aangeslotene

Het schoolbestuur (bevoegd gezag) dat is
aangesloten bij het Samenwerkingsverband

Algemeen Bestuur

Toezichthoudend, niet uitvoerende deel van het
Bestuur belast met goedkeurende en benoemende
taken en bevoegdheden

Bestuur

Het Bestuur van het Samenwerkingsverband,
zijnde het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
gezamenlijk (conform artikel 5 lid 2 van de
Statuten)

Dagelijks Bestuur

Uitvoerend deel van het Bestuur belast met
gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden

Directeur

De directeur van het Samenwerkingsverband

Directiestatuut

Reglement waarin de taken en bevoegdheden van
de directeur zijn beschreven (artikel 14 lid 4)

Managementstatuut

Reglement waarin de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het
Algemeen Bestuur in relatie tot het Dagelijks
Bestuur staat beschreven (artikel 12 lid 9 van de
statuten)
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Mandaat

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

Ondersteuningsplan

Het plan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op
het primair onderwijs;

Ondersteuningsplanraad

De Ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel
15 van de Statuten en artikel 4a van de Wet
medezeggenschap op scholen;

Samenwerkingsverband

De stichting Passend Onderwijs Parkstad PO

Statuten

De statuten van het Samenwerkingsverband
aangehecht als bijlage 1

Toezichtkader

Reglement aan de hand waarvan het intern
toezicht wordt uitgeoefend door het Algemeen
Bestuur (artikel 9 lid 2 van de statuten)

Artikel 2 Vaststelling en wijziging
2.1

Het Toezichtkader wordt vastgesteld door het Bestuur (Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur) conform artikel 9 lid 2 van de Statuten.

2.2

Het Dagelijks Bestuur stuurt een exemplaar van het Toezichtkader, evenals van
elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk na vaststelling ter kennisneming aan de
onderwijsinspectie en aan de Ondersteuningsplanraad. De Directeur draagt er zorg
voor dat het Toezichtkader elektronisch kan worden ingezien op de website van het
Samenwerkingsverband.
Artikel 3 Verhoudingen binnen het Bestuur

3.1

De Stichting kent een Bestuur, bestaande uit een:
a.

Algemeen Bestuur: zijnde het toezichthoudend, niet-uitvoerend, deel van het
Bestuur belast met goedkeurende en benoemende taken en bevoegdheden.
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b.

Dagelijks Bestuur: zijnde het uitvoerend deel van het Bestuur belast met
gedelegeerde uitvoerende taken en bevoegdheden.

3.2

De stichting kent een directeur, die belast is met door het Dagelijks Bestuur
gemandateerde taken en bevoegdheden.

3.3

Twee keer per jaar is er een vergadering van het Bestuur (Algemeen Bestuur en
Dagelijks Bestuur gezamenlijk) waarbij het functioneren van het Algemeen en
Dagelijks Bestuur aan de orde komt en de algemene lijnen van het gevoerde en in
de toekomst te voeren beleid wordt besproken.

3.4

Onverminderd het bepaalde in het vorig lid, is het Dagelijks Bestuur
verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur ter zake de wijze waarop het
Dagelijks Bestuur de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden
uitgeoefend. Hiertoe licht het Dagelijks Bestuur in de vergadering van het
Algemeen Bestuur (voornemens tot) bestuursbesluiten toe.

3.5

Het Algemeen Bestuur neemt bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de regels in
acht die krachtens of bij wet, de Statuten, reglementen, het Toezichtkader,
Managementstatuut en het Directiestatuut van het Samenwerkingsverband zijn
ingesteld alsmede (hierop aanvullende) de regels die door het Bestuur zijn gesteld.

Artikel 4 Toezicht Algemeen Bestuur
4.1

Op grond van artikel 7 lid 2 van de Statuten delegeert het Algemeen Bestuur – tot
wederopzegging - alle bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden aan het
Dagelijks Bestuur, met inachtneming van het in het volgende artikel bepaalde.

4.2

Het Algemeen Bestuur verleent voorts ten aanzien van alle taken en bevoegdheden
die hem bij of krachtens de wet toekomen en – voor zover die niet in dit
toezichtkader zijn genoemd - krachtens dit toezichtkader mandaat aan het
Dagelijks Bestuur.
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4.3

Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op de naleving door het Dagelijks Bestuur
van de wettelijke verplichtingen, de code goed bestuur als bedoeld in artikel 171 lid
1a van de Wet op het Primair Onderwijs en de afwijkingen van die code, maar ook
op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en
aanwending van de middelen van de Stichting verkregen op grond van de Wet op
het Primair Onderwijs.
Artikel 5 Verdeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

5.1

Het Bestuur (Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur) neemt gezamenlijk besluiten
over:
a.

Schriftelijke opzegging en/of schorsing van een aansluitingsovereenkomst
conform artikel 3 lid 8 en lid 9 van de Statuten);

b.

– in aanvulling op het bepaalde in artikel 4.3 lid 1 en 2 - verkrijging,
vervreemding of bezwaring van registergoederen en/of het aangaan van
overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijke
medeschuldenaar verbindt, indien het besluit wordt genomen met algemene
stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;

c.

Vaststellen van het Toezichtkader (artikel 9 lid 2 van de Statuten);

d.

Het aanwijzen van een registeraccountant (artikel 9 lid 4 van de Statuten);

e.

Vaststelling en wijziging Managementstatuut (artikel 12 lid 9)

f.

Het vaststellen van het reglement voor de Ondersteuningsplanraad (artikel 15
van de Statuten);

5.2

g.

Het vaststellen van het Ondersteuningsplan (artikel 16 lid 5 Statuten);

h.

Een besluit tot wijziging van de Statuten (artikel 23 lid 1 van de Statuten);

i.

Een besluit tot fusie of een besluit tot (af)splitsing (artikel 23 lid 8 Statuten);

j.

Een besluit tot ontbinding van de Stichting (artikel 24 lid 1 van de Statuten).

Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten over:
a.

Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Dagelijks Bestuur
(artikel 11 lid 2 van de Statuten).
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5.3

Op grond van artikel 7 lid 4 en artikel 9 lid 5 is voor een aantal bestuursbesluiten
van het Dagelijks Bestuur de voorafgaande goedkeuring van het Algemeen Bestuur
vereist. Het Dagelijks Bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van het Algemeen
Bestuur voor besluiten strekkende tot:
a.

Vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de Stichting
(missie en visie);

b.

Vaststelling en wijziging van het Ondersteuningsplan en de
(meerjaren)begroting van het Samenwerkingsverband;

c.

Vaststelling van het jaarverslag van de Stichting;

d.

Vaststelling en wijziging van het Directiestatuut alsmede vaststelling van
eventuele kaders van het Dagelijks Bestuur;

e.

Het aangaan of wijzigen van Aansluitingsovereenkomsten met Bevoegde
Gezagsorganen;

5.4

f.

Aanvragen van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;

g.

De vaststelling van de reglementen als bedoeld in artikel 21 van de Statuten.

Voorts heeft het Dagelijks Bestuur – conform artikel 12 lid 4 van de Statuten –
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van het Algemeen Bestuur nodig voor de
volgende aangelegenheden:
a.

Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere
rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende
betekenis is voor de Stichting;

b.

Het vaststellen van het treasury statuut;

c.

Het aangaan van geldleningen boven een door het Algemeen Bestuur vast te
stellen bedrag;

d.

Ingrijpende reorganisaties van de Stichting respectievelijk de onder haar
ressorterende scholen;

e.

De benoeming, schorsing en het ontslag van personeelsleden welke aan het
Samenwerkingsverband zijn verbonden alsmede de vaststelling van de
arbeidsvoorwaarden;

f.

Het vaststellen van het mandaat van de directeur en diens
arbeidsvoorwaarden.

5.5

Het Dagelijks Bestuur mag geen besluiten nemen over:
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a.

Het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring
van registergoederen (artikel 7 lid 5);

b.

Het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of
hoofdelijke medeschuldenaar verbindt (artikel 7 lid 6);

c.

Het aanwijzen van de registeraccountant (artikel 9 lid 4);

d.

Benoeming, schorsing en ontslag van leden van het Dagelijks Bestuur (artikel
11 lid 2)

Artikel 6 Werkingsduur
Het Toezichtkader treedt in werking op 26-2-2018 en geldt voor onbepaalde tijd.

Heerlen, 26-2-2018

K. Huijnen

C. Gilissen

Voorzitter Algemeen Bestuur

Voorzitter Dagelijks Bestuur
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