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INTRODUCTIE 

Dit managementstatuut is als volgt samengesteld. Eerst is de visie van het bestuur beschreven op het leidinggeven 
aan onze organisatie. Daarna volgt de kern van het statuut, de tekst waarin de belangrijkste mandaten van de stich-
ting zijn vastgelegd, alle overige afspraken worden vastgelegd in de procuratieregeling (bijlage), overige mandaten 
en procedures staan in het handboek AO-IB. 

INHOUDSOPGAVE 

Introductie ................................................................................................................................................................................................................ 1 

Visie op Leidinggeven ........................................................................................................................................................................................... 3 

Koers en mensbeeld .............................................................................................................................................................................................. 3 

Koersbepalend .................................................................................................................................................................................................... 3 

Koersvast .............................................................................................................................................................................................................. 3 

Kijk op jezelf en kijk op anderen ................................................................................................................................................................... 3 

Doelstelling .............................................................................................................................................................................................................. 4 

Artikel 1. Begripsbepalingen .............................................................................................................................................................................. 5 

Artikel 2. Inleiding en grondslag ........................................................................................................................................................................ 5 

Artikel 3. Vaststelling van het managementstatuut ................................................................................................................................... 5 

Artikel 3.1. Wijziging van het managementstatuut ................................................................................................................................ 5 

Artikel 4. Relatie rvt-cvb-directieraad ............................................................................................................................................................. 6 

Artikel 5. Taken en bevoegdheden rvt ............................................................................................................................................................ 6 

Artikel 6. Taken en bevoegdheden directieraad .......................................................................................................................................... 6 

Artikel 7. Taken en bevoegdheden cvb ........................................................................................................................................................... 6 

Artikel 8. Taken en bevoegdheden bestuurssecretaris ............................................................................................................................. 7 

Artikel 9. Taken en bevoegdheden directeuren .......................................................................................................................................... 8 

Artikel 10. Verlenen van (sub)mandaten ....................................................................................................................................................... 8 

Artikel 11. Regeling toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging ............................................................................ 8 



Managementstatuut Progresso 2018 

 

Pagina 2 van 24 

Artikel 12. Rapportage ......................................................................................................................................................................................... 9 

Artikel 13. Schorsing en vernietiging van besluiten .................................................................................................................................... 9 

Artikel 14. Slotbepalingen ................................................................................................................................................................................... 9 

Bijlage 1, Tabel met wettelijke mandateringen ........................................................................................................................................ 10 

Bijlage 2, Organisatieschema .......................................................................................................................................................................... 17 

Bijlage 3, Procuratieregeling Progresso ....................................................................................................................................................... 18 

Inleiding ............................................................................................................................................................................................................. 18 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden strikt voorbehouden aan het College van Bestuur .......................................................... 18 

Artikel 2. Wie is procuratiehouder ............................................................................................................................................................ 19 

Artikel 3. Taken en bevoegdheden procuratiehouders ..................................................................................................................... 19 

Artikel 4. Bijzondere bevoegdheden managementassistenten ....................................................................................................... 23 

Artikel 5. Overige bepalingen ..................................................................................................................................................................... 23 

Bijlage 4, Lijst van procuratiehouders .......................................................................................................................................................... 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum revisie : 20 juni 2018 
Versie : Eindversie 
Akkoord in directieraad : 10 juli 2018 
Ter informatie naar CMR : 18 juli 2018, positief advies ontvangen op 23 september 2018 
Goedgekeurd door RvT : 26 september 2018 
Vastgesteld door CvB : 2 oktober 2018 

 

 

  



Managementstatuut Progresso 2018 

  

Pagina 3 van 24 

VISIE OP LEIDINGGEVEN 

Leidend voor de besturingsfilosofie binnen de stichting Progresso is de visie op leidinggeven. Het managementsta-
tuut geeft het wat en wie aan; de visie op leidinggeven bepaalt daarnaast het hoe. 

De visie op leidinggeven is gebaseerd op 3 pijlers: 

1. Gelijkwaardigheid. Het vertrekpunt van gelijkwaardigheid is de erkenning van elkaars rol en de waardering 
voor ieders professionele inbreng. 

2. Aantrekkelijkheid. De basis van dit principe gaat verder dan ‘samen door een deur kunnen’. Het is een wijze 
van samenwerken die het gehele management als team veronderstelt; elkaar opzoeken, informeren, met elkaar 
sparren en elkaars afhankelijkheid als meerwaarde accepteren, zijn de kenmerken van dit principe. Samen zijn 
wij verantwoordelijk voor onze stichting: wij zijn trots op elkaar. 

3. De wil om te leren. De wil om te leren en te veranderen is een vanzelfsprekendheid in onze organisatie. De 
mate van willen leren wordt o.a. zichtbaar in de mate van de organisatie van eigen feedback en de presentatie 
van eigen resultaten (verantwoording). Zoeken naar verbetering (verandering) van de kwaliteit van ons werk is 
de focus en het vertrouwen in de professionaliteit is de basis van onze organisatie. 
De eigen rol willen invullen veronderstelt dat leidinggevenden nooit zijn of haar invloedsfeer (speelveld) ver-
laat. Je bent eigenaar van je deskundige inbreng en in je handelen voorbeeld voor anderen. 

KOERS EN MENSBEELD 

Koersbepalend 
Managementsleden zien en bieden een punt aan de horizon. Die punt aan de horizon wordt samen vertaald in 
doelstellingen en te behalen resultaten. Het behalen van deze resultaten is een proces waar op input, throughput 
en output door ons met checks wordt gemanaged. Door in gesprek te blijven wordt het eigenaarschap van dit pro-
ces zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Wij faciliteren de uitvoering van het proces. Door feedback te vragen, 
te krijgen en te geven, en daar waar nodig liefdevol het gevecht aan te gaan, zorgen we ervoor dat we onze resulta-
ten bereiken en voorkomen we dat we in een afrekencultuur terecht komen. 

Koersvast 
Managementsleden hebben een visie en hebben lef. Als de ingezette koers er een is waar veranderingen noodzake-
lijk zijn kunnen wij vertellen waarom, en uitleggen waar we naar toe gaan. Veranderen levert onvoorzien en onver-
mijdelijk gedoe op; gedoe komt er toch. Wij luisteren naar tegenwerpingen en proberen deze te begrijpen, maar 
omdat veranderingen verbeteringen opleveren gaan we door. Omdat we elkaar nodig hebben, steunen we elkaar 
waar nodig. We tonen onze verantwoordelijkheid en steunen elkaar ook in het openbaar; jouw fout is mijn fout. 

Van eminent belang is er zijn, dus zijn we er en gebruiken onze belangrijkste woorden: 

§ onze belangrijkste 6 woorden zijn: ‘Ja, ik heb een vergissing gemaakt’; 
§ onze belangrijkste 5 woorden zijn: ‘Ik ben trots op je!’; 
§ onze belangrijkste 4 woorden zijn: ‘Wat vind jij ervan?’; 
§ onze belangrijkste 3 woorden zijn: ‘Kan ik helpen?; 
§ onze belangrijkste 2 woorden zijn: ‘Dank je’; 
§ en ons belangrijkste woord is: ‘WIJ’. 

Zo kunnen we vanuit onze leidinggevende rol anderen laten schitteren, ruimte geven aan ontwikkeling en ont-
plooiing, feedback geven en ontvangen, plezier hebben in ons werk en dat ook uitstralen. 

Kijk op jezelf en kijk op anderen 
Wij nemen iedereen serieus en luisteren naar ieders unieke bijdrage want iedereen kan het verschil maken. We kun-
nen, met humor, relativeren en afstand nemen waar dat nodig is. We zien af van macht, tenzij dat niet anders kan. 
Als de situatie daarom vraagt zullen we snel, doelgericht maar diplomatiek in actie komen. 
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DOELSTELLING 

De aansturing van onze onderwijsorganisatie bestaat uit een besluitvormend bestuur (strategisch niveau) dat be-
stuurt en uit directieraadleden die onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast zijn met de onderwijskun-
dige, organisatorische en dagelijkse huishoudelijke leiding (tactisch niveau). 

Dit statuut zorgt voor transparantie over de verdeling van taken en bevoegdheden binnen de gehele organisatie en 
het versterkt de invloed van alle geledingen op onderwijs op hoog niveau. Dit statuut heeft als vertrekpunt voorna-
melijk het management en beoogd de positie van het management in de school te verhelderen, te legitimeren en 
te versterken ten einde de slagvaardigheid van de organisatie te doen toenemen. 

Hierdoor is de organisatie en het personeel in staat onze ambitie te realiseren: een school met een absolute meer-
waarde voor alle leerlingen en hun omgeving. 
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ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN 

In dit statuut wordt verstaan onder: 

§ Afdeling: elk van de volgende afdelingen afzonderlijk, met name vmbo onderbouw, vmbo bovenbouw, havo 
onderbouw, havo bovenbouw, vwo onderbouw en vwo bovenbouw; 

§ Afdelingsleider: de leider van een afdeling van een school; 
§ Bestuurder/college van bestuur (CvB): degene die overeenkomstig de statuten de stichting bestuurt c.q. dege-

nen die overeenkomstig de statuten de stichting besturen; 
§ Bestuurssecretaris: degene die binnen de stichting belast is met advisering, beleidsontwikkeling, beleidsuitvoe-

ring op bestuurs- en toezichtniveau en aansturing van het Bestuursbureau; 
§ Bestuursbureau: bestuurssecretariaat en de stafafdelingen HRM (P&O), financiële administratie, leerlingen- en 

examenadministratie, ICT & Roosterzaken, facilitaire dienst en communicatie & marketing; 
§ Directeur: degene die is benoemd tot directeur (van een school of van het Bestuursbureau); 
§ Directieraad: het overleg tussen bestuurder, bestuurssecretaris (directeur Bestuursbureau) en directieleden; 
§ Managementteam: de bestuurder, bestuurssecretaris (directeur Bestuursbureau), de directieleden, de afde-

lingsleiders, de teamleiders en de hoofden van diensten; 
§ Mandaat: de bevoegdheid om namens de bestuurder rechtshandelingen te verrichten voor de stichting; 
§ Procuratie: doorlopende volmacht om namens het bevoegd gezag op te treden, te tekenen en transacties te 

verrichten; 
§ Schoolleider: de directeur van de school; 
§ Raad van Toezicht (RvT): het toezichthoudend orgaan zoals genoemd in de statuten; 
§ School: Calandlyceum of Lumion; 
§ Statuten: de statuten van de stichting Progresso; 
§ Stichting: de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso te Amsterdam; 
§ Teamleider: de leider van een of meerdere teams binnen de school. 

ARTIKEL 2. INLEIDING EN GRONDSLAG 

Dit statuut is het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). 

In artikel 32b WVO is bepaald dat het bevoegd gezag van een school kan bepalen dat wettelijke taken en bevoegd-
heden kunnen worden overgedragen aan directieleden. 

De kern van dit statuut is de regeling van het mandaat van bestuurlijke taken en bevoegdheden. Het karakter van 
dit mandaat is dat een derde in naam van het CvB een besluit neemt, hetgeen nog explicieter is uitgewerkt in de 
procuratieregeling. Het managementstatuut bevat de juridische basis, die de leden van de directieraad het recht 
geeft, onder de beperkingen en voorschriften in dit statuut en de voorwaarden in de procuratieregeling, een deel 
van dat mandaat door te geven aan een der leden van het MT.  

ARTIKEL 3. VASTSTELLING VAN HET MANAGEMENTSTATUUT 

Het managementstatuut wordt vastgesteld door de bestuurder na goedkeuring door de RvT (artikel 7:4 van de sta-
tuten van de stichting). Intrekking, wijziging of uitbreiding van dit statuut geschiedt bij afzonderlijk besluit van de 
bestuurder na goedkeuring van de RvT. De directeuren en de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau worden 
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de inhoud en iedere wijziging van het managementstatuut.  

Dit managementstatuut treedt in werking op 1 augustus 2018 voor onbepaalde tijd. 

Artikel 3.1. Wijziging van het managementstatuut 
1. Het statuut kan worden gewijzigd indien hiertoe een organisatorische, wettelijke of juridische aanleiding is. 
2. Het CvB stelt de overige leden van de directieraad in de gelegenheid met hem overleg te voeren en advies uit 

te brengen over de vaststelling of wijziging van het managementstatuut. 
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3. Het CvB stelt de directieraad zo spoedig mogelijk schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte of en, zo ja, 
op welke wijze aan het (eventueel) uitgebrachte advies gevolg zal worden gegeven. 

4. Indien het CvB het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt hij de leden van de directieraad in de gelegenheid 
overleg te voeren, alvorens over het advies te besluiten. 

5. Het CvB legt het ontwerp-managementstatuut als voorgenomen besluit zo spoedig mogelijk voor aan de leden 
van de directieraad. 

6. Na advisering door de (C)MR en goedkeuring door de RvT wordt het managementstatuut definitief. 
7. Een wijziging van het managementstatuut treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop tot wijziging 

is besloten. 

ARTIKEL 4. RELATIE RVT-CVB-DIRECTIERAAD 

De stichting Progresso kent een CvB die het bevoegd gezag van de stichting vormt. Het CvB legt verantwoording af 
aan de Raad van Toezicht. De relatie tussen RvT en CvB is geregeld in de wet, in de statuten en in de reglementen 
van de Raad van Toezicht en het Bestuur. Het CvB is verantwoordelijk voor de strategie van de gehele organisatie en 
geeft daarbij leiding aan de directeuren van de scholen van de stichting en aan de bestuurssecretaris/directeur Be-
stuursbureau. Er is een Directieraad, bestaande uit de bestuurder, de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau 
en de directeuren van de scholen. 

ARTIKEL 5. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RVT 

De Raad van Toezicht (RvT) is verantwoordelijk voor de in de wet, de statuten van de Stichting Progresso en in het 
reglement van de Raad van Toezicht aan hem toegekende taken en bevoegdheden. 

ARTIKEL 6. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DIRECTIERAAD 

1. De Directieraad bestaat uit het CvB, de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren. 
2. De voorzitter van het CvB is voorzitter van de Directieraad. 
3. In de Directieraad wordt op consensus gericht overleg gevoerd over en beleid ontwikkeld inzake onderwerpen 

en thema’s voor alle entiteiten gezamenlijk. 

ARTIKEL 7. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN CVB 

1. Conform het bepaalde in artikel 8 van de statuten is het CvB belast met het besturen van de Stichting. Het CvB 
heeft alle, in dit artikel genoemde, taken en bevoegdheden die niet in de wet, in de statuten van de stichting en 
het Toezichtkader RvT, aan de RvT of anderen zijn opgedragen. 

2. Het CvB oefent het bevoegd gezag uit over de scholen. 
3. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren hebben in de vergaderingen van de Directie-

raad een adviserende rol bij het bepalen en uitvoeren van het beleid. De besluitvorming is op consensus ge-
richt. Besluiten worden bekrachtigd door de voorzitter van het CvB. 

4. Het CvB: 

a. heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de instandhouding van het Bestuursbureau en de onder 
haar ressorterende scholen, de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering. 

b. stelt eens in de vier jaren een strategisch beleidsplan vast en stelt op basis hiervan per cursusjaar een stra-
tegische agenda vast, waarin aandacht wordt besteed aan strategische zaken die in dat komende jaar wor-
den opgepakt op de terreinen die het strategisch beleidsplan benoemt. 

c. stelt jaarlijks op voordracht van de betrokken directeuren een jaarplan vast en bijbehorende Balanced 
Score Card van elke school vast die afgeleide zijn van het schoolplan. 

d. neemt besluiten met betrekking tot de instandhouding van de scholen waaronder begrepen de fusie, de 
bestuurlijke overdracht en wijziging van de grondslag, de verhuizing en de opheffing van een nevenvesti-
ging van de school. 

e. stelt de formatie van het Bestuursbureau en de scholen vast. 
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f. besluit over het aangaan van samenwerking met andere instellingen. 
g. besluit over het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen en het sluiten van contracten. 
h. benoemt, schorst en ontslaat de bestuurssecretaris, de directeuren en het overige personeel dat op de 

scholen en het Bestuursbureau werkzaam is. 
i. stelt de (meerjaren)begroting en het jaarverslag inclusief financiële jaarrekening en bestuursverslag vast. 
j. voert de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau 

en de directieleden. 
k. stelt het managementstatuut vast. 
l. stelt het medezeggenschapsreglement en het -statuut vast. 
m. stelt overige reglementen en statuten vast die stichtingsbreed zijn. 
n. voert het overleg met de (centrale) medezeggenschapsraad. 
o. neemt besluiten op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten die in naam van het bevoegd ge-

zag zijn genomen. 

5. Het CvB kan ten aanzien van alle taken en bevoegdheden die hem bij of krachtens de wet toekomen en niet in 
het eerste lid van dit artikel zijn genoemd, mandaat verlenen aan de bestuurssecretaris en/of de directeuren. 

ARTIKEL 8. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUURSSECRETARIS/DIRECTEUR BESTUURSBUREAU 

1. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau oefent de taken en bevoegdheden uit die door het CvB over-
eenkomstig artikel 7 tweede lid van dit statuut aan hem zijn gemandateerd. 

2. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau oefent de taken en bevoegdheden uit met betrekking tot de 
"toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging" zoals deze zijn omschreven in artikel 11 van dit 
statuut. 

3. De bestuurssecretaris is ambtelijk secretaris van de RvT. 
4. De bestuurssecretaris is governance officer van de stichting en is in dit kader met name belast met de ontwikke-

ling en het beheer van de governanceportefeuille met het oog op consistent management, samenhangend 
beleid, processen en beslissingsrechten. 

5. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau: 
a. is woordvoerder namens/van de bestuurder. 
b. is belast met de dagelijkse leiding van het Bestuursbureau.     
c. Is verantwoordelijk voor het plannen, voorbereiden en bewaken van de procesmatige en inhoudelijke 

voortgang van vergaderingen van RvT, directieraad en managementteam. 
d. geeft beleidsondersteuning aan de bestuurder (waaronder gevraagd en ongevraagd adviseren). 
e. concipieert (multidisciplinaire) juridische- en beleidsdocumenten mede op basis van nieuwe wet- en regel-

geving. 
f. communiceert over beleidszaken namens bestuurder en directieraad; 
g. ondersteunt, bewaakt en behandelt juridische zaken waaronder bezwaar- en klachtenprocedures aange-

spannen jegens het bevoegd gezag; 
h. bewaakt de voortgang van de kwaliteits- en beleidscyclus; 
i. stemt beleid af en voert beleid uit; 
j. stelt een door het bevoegd gezag vast te stellen handboek voor het Bestuursbureau op en draagt zorg 

voor de uitvoering, de kwaliteit en de evaluatie van dit handboek. 
k. is belast met de zorg voor de organisatie en de kwaliteit van het Bestuursbureau. 
l. geeft leiding aan het personeel van het Bestuursbureau en draagt er zorg voor dat met de individuele per-

soneelsleden functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. 
m. beheert de door het CvB aan het Bestuursbureau toegekende formatieve en financiële middelen en doet 

daartoe uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toe-
gestaan onder restricties van de procuratieregeling. 
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n. voert overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit, die in de bij de functie behorende functiebeschrij-
ving zijn opgenomen. 

o. voert het overleg met de medezeggenschapsraad van het Bestuursbureau. 
p. draagt, door middel van het lidmaatschap van de Directieraad, bij aan de ontwikkeling van stichtingsbreed 

beleid. 

ARTIKEL 9. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN DIRECTEUREN 

1. De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit die door het CvB overeenkomstig artikel 7 tweede lid 
van dit statuut aan hen zijn gemandateerd. 

2. De directeuren oefenen de taken en bevoegdheden uit met betrekking tot de "toedeling, bestemming en aan-
wending van de bekostiging" zoals deze zijn omschreven in artikel 11 van dit statuut. 

3. De directeuren: 
a. adviseren de bestuurder (gevraagd en ongevraagd). 
b. zijn belast met de dagelijkse leiding van de school. 
c. stellen jaarlijks een door het bevoegd gezag vast te stellen jaarplan en bijbehorende Balanced Score Card 

voor hun school op die afgeleide zijn van het schoolplan en dragen zorg voor de uitvoering, de kwaliteit en 
de evaluatie van deze plannen. 

d. zijn belast met de zorg voor de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs op de school. 
e. geven leiding aan het personeel van de school en dragen er zorg voor dat met de individuele personeelsle-

den functionerings- en beoordelingsgesprekken worden gevoerd. 
f. onderhouden de contacten met de leerlingen en de ouders van de school. 
g. beheren de door het CvB aan de vestiging toegekende formatieve en financiële middelen en doen daartoe 

uitgaven voor zover deze binnen de goedgekeurde begroting en het vastgestelde beleid zijn toegestaan 
onder restricties van de procuratieregeling. 

h. voeren overigens alle taken en verantwoordelijkheden uit, die in de bij de functie behorende functiebe-
schrijving zijn opgenomen.  

i. voeren het overleg met de deelraad van de medezeggenschapsraad. 
j. dragen, door middel van het lidmaatschap van het Directieraad, bij aan de ontwikkeling van schooloverstij-

gend beleid. 

ARTIKEL 10. VERLENEN VAN (SUB)MANDATEN 

De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren kunnen (met inachtneming van het bepaalde in 
de functiebeschrijvingen en de hiërarchische lijnen) indien zij dat wenselijk vinden aan medewerkers (met name 
leden van het MT) die in dienst zijn van het bevoegd gezag en werkzaam zijn op en/of ten behoeve van de school of 
het Bestuursbureau mandaat verlenen ten aanzien van de taken en bevoegdheden zoals genoemd in artikel 8 res-
pectievelijk 9 van dit managementstatuut onder restricties van de procuratieregeling. 

ARTIKEL 11. REGELING TOEDELING, BESTEMMING EN AANWENDING VAN DE BEKOSTIGING 

1. Het CvB stelt de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren in de gelegenheid advies uit te 
brengen over de: 
a. vaststelling en wijziging van de (meerjaren)begroting. 
b. vaststelling van het bestuursverslag en de bijbehorende financiële jaarrekening. 
c. criteria die het bevoegd gezag toepast bij de verdeling van de totale lumpsum tussen de gemeenschappe-

lijke voorzieningen op bovenschools niveau en de voorzieningen op schoolniveau. 
d. criteria die het bevoegd gezag toepast bij het verschuiven van middelen tussen de afzonderlijke scholen. 

2. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren worden door het CvB in de gelegenheid ge-
steld - voor dat het advies wordt uitgebracht - met het bevoegd gezag overleg te voeren. 
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3. Het CvB stelt de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren zo spoedig mogelijk schriftelijk 
en met redenen omkleed op de hoogte of het aan het uitgebrachte advies gevolg wil gegeven. 

4. Indien het CvB het advies niet of niet geheel wil volgen, stelt het de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbu-
reau en de directeuren in de gelegenheid overleg te voeren, alvorens definitief over het advies te besluiten. Het 
CvB brengt het definitieve besluit zo spoedig mogelijk ter kennis aan de bestuurssecretaris/directeur Bestuurs-
bureau en de directeuren. 

5. De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren zijn bevoegd uitgaven te doen, met inacht-
neming van de door het CvB vastgestelde begroting en de procuratieregeling. 

ARTIKEL 12. RAPPORTAGE 

De bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren informeren het CvB - overeenkomstig de door 
het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen en in dit kader gemaakte afspraken - over het verloop en de (onder-
wijs)resultaten van het gevoerde beleid van de organisatie, inclusief de financiële consequenties daarvan. 

ARTIKEL 13. SCHORSING EN VERNIETIGING VAN BESLUITEN 

1. Het CvB kan besluiten en/of maatregelen van de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren 
of derden wegens strijdigheid met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen 
van de Stichting Progresso en of de school bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen indien het 
naar het oordeel van het CvB strijdig is, als bedoeld in dit lid. 

2. Het CvB kan een besluit of maatregel van de bestuurssecretaris/directeur Bestuursbureau en de directeuren of 
derden schorsen, indien het besluit of maatregel naar zijn oordeel voor vernietiging in aanmerking komt. Ziet 
het CvB binnen twee weken, nadat de het schorsingsbesluit is genomen, af van een vernietiging dan vervalt 
tegelijkertijd de schorsing. 

ARTIKEL 14. SLOTBEPALINGEN 

1. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist het CvB. 
2. Het CvB draagt er zorg voor dat een exemplaar van het managementstatuut voor iedereen beschikbaar is mid-

dels plaatsing op de website van de stichting. 
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BIJLAGE 1, TABEL MET WETTELIJKE MANDATERINGEN 

Kleurcodering: rood duidt (eind)verantwoordelijkheid aan, blauw medeverantwoordelijkheid of functie-gebonden betrokkenheid 
 

Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Art 3 WVO Overlegplicht in geval van zedenmisdrijf t.o.v. leer-
ling, verplicht overleg met vertrouwensinspecteur 

ü i i Directieraadslid infor-
meert bestuur. 

Art 3a WVO Opstellen (voor personeel) van een meldcode huise-
lijk geweld en kindermishandeling 

 
ü ü 

 

Art 3b WVO Zorgplicht veilige school; beleid m.b.t. de veiligheid, 
coördinator, tevens aanspreekpunt aanwijzen en be-
leid monitoren. 

 
ü ü 

 

Art 6e/WVO Beschikbaarstelling lesmateriaal aan leerlingen 
 

ü 
  

Art 10, 10b, 
10b1,2,3,4,5 
en 6/ WVO 

Vmbo-tl/Mavo: keuzevakken, keuzetaal, vakken op 
hoger niveau, verlenen van ontheffing van dit artikel, 
sluiten leer-werktraject overeenkomst e.d. 

 
ü 

  

Art 10b7/ WVO Sluiten samenwerkingsovereenkomst met een ROC 
AOC 

 
ü ü 

 

Art 10e,f,g / 
WVO 

Toekennen LWOO, met inachtneming van de rol 
(het OP) van het SWV, afwijken van enkele wettelijke 
voorschriften 

ü 
   

Art 11c/ WVO (Inrichten) onderwijsprogramma eerste twee leerja-
ren 

 
ü 

  

Art 11d/ WVO Ontheffing verlenen voor / afwijken van onderwijs-
programma 

 
ü 

  

Art 11e/ WVO Ontheffing vragen Friese taal 
 

ü 
  

Art 13,14,15/ 
WVO 

Havo/VWO: afwijken van de in het betreffende artikel 
genoemde vakken en programma-onderdelen , 
vrijstelling en ontheffing verlenen (vakken/profielen) 

 
ü 

  

Art 17a,1/ WVO Samenwerkingsverbanden. Aansluiting bij SWV, op-
richten rechtspersoon/landelijk SWV, optioneel afwij-
ken van landelijke criteria 

ü 
   

Art 17b/ WVO Begeleiding van leerlingen die extra ondersteuning 
behoeven . Overleg t.a.v. begeleiding leerlingen met 
extra ondersteuningsbehoefte, 1x in de 4 jaar: 
schoolondersteunings- profiel vaststellen 

 
ü 

  

Art 21/ WVO Aanduiding onderwijsaanbod in maatschappelijk 
verkeer 

ü 
   

Art 23a/ WVO Zorgdragen voor onderwijskwaliteit 
 

ü 
  

Art 23b/ WVO Rapportage vorderingen aan ouders of 
meerderjarige leerlingen 

 
ü 

  

Art 23c WVO Informeren (en betrekken) ouders bij (aan-
pak)zwakke school 

ü 
   

Art 24a/ WVO Jaarlijks vaststellen en uitreiken schoolgids aan 
ouders (meerderjarige leerlingen) 

 
ü ü 

 

Art 24b/ WVO Klachtenregeling treffen en bericht aan klager en 
klachtencie binnen 4 weken na oordeel klachtencie 
of oordeel wordt gedeeld, bewaren klacht op alleen 
voor bevoegd gezag toegankelijke plaats etc. 

ü 
   

Art 24c WVO Schoolplan vaststellen ü 
 

ü 
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Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Art 24d,e,1 
WVO 

Zordragen voor scheiding bestuur/toezicht, opstel-
len en openbaar maken van profielen RvT-leden 

ü   ü 
 

Art 24f WVO De programma's dan wel beschrijvingen van de con-
tractactiviteiten worden ter kennisneming toegezon-
den aan de inspectie. 

ü ü 
  

Art 24g WVO Tweejaarlijks opstellen leerlingstatuut ü ü ü 
 

Art 25 WVO Aanvraag afwijking WVO artikelen i.v.m. de bijzon-
dere inrichting van het onderwijs aan een school 

ü 
   

Art 25a WVO Samenwerking VO-scholen met BVE-instellingen ü ü 
  

Art 26 Voeren OOG overleg en opstellen OPP met ouders 
 

ü 
  

Art 27 / WVO 
en art 2, 5, 6, 
13 en 14 
Inrichtings- 
besluit W.V.O. 

Beslissen over toelating, schorsing, verwijdering, 
voorw. bevordering, melden toel. procedure 1e leer-
jaar en verslag  binnen 6 maanden aan inspectie. 

ü üü ü Verwijdering is niet ge-
mandateerd. 

Art 27 lid2b,c 
WVO 

Beoordeling extra ondersteuningsbehoefte + op-
vraag gegevens bij ouders 

 
ü 

  

Art 27a WVO 
lid 1 en 2 . 

Controle op langdurige afwezigheid, melding aan 
leerling en opvraag reden etc. 

 
ü 

  

Art 27a WVO lid 
3 t/m 7 (plus wet 
tegemoetko-
ming 
onderwijs- 
bijdrage en 
schoolkosten) 

Melding langdurig verzuim aan Minister (DUO) 
 

ü 
  

Art 27b WVO Opnemen leerlinggevens bij toelating en melding 
aan Minister (BSN)(DUO) 

 
ü 

  

Art 27c lid 4 
WVO 

Beslissen op bezwaar (pas) na oordeel geschillen-
commissietoelating / verwijdering 

ü 
   

Art 28 WVO Melding aan Coll. van B&W van verwijdering niet-
leerpl. leerling (nog geen 23 jaar zonder diploma) 

 
ü 

  

Art 28a WVO Opgave verzuim aan Minister, niet-leerpl. leerling 
(nog geen 23 jaar zonder diploma). 

 
ü 

  

Art 29 WVO Aanwijzen deskundigen die eindexamen kunnen af-
nemen 

 
ü 

  

Art 30a WVo 
enart 5 lid 4Eind-
examenbe-sluit 
VO 

Instellen commissie van beroep (ivm beroep te-
genbeslissingen van de directeur aangaande maatre-
gel onregelmatigheden rondom eindexamen) 

ü 
 

ü 
 

Art 29a WVO Uitreiken getuigschrift / schooldiploma praktijkon-
derwijs 

 
ü 

  

Art 30a / Art 2. 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Toelating tot eindexamen 
 

ü 
  

Art 31 WVO Verklaring verlaten school zonder diploma (door of 
namens bevoegd gezag ondertekend) 

 
ü 

  

Art 8 en art 13, 
22, 23, 24, 25 
en 37a en 
46a/51a 

Toestaan examen af te leggen in meer vakken/ 
taken rondom rekentoets (Ernstig Rekenproblemen) 
en CE in eerder leerjaar 

 
ü 

  



Managementstatuut Progresso 2018 

 

Pagina 12 van 24 

Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Eindexamenbe- 
sluit VO 

Art 31 (en 50) 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Vaststellen examenreglement en jaarlijks voor 1 
oktober een PTA Nb.. 

ü ü ü Lid 3 b: Door directeur 
wordt reglement en PTA 
gezonden aan Inspectie 
en kandidaten 

Art 32 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Bepalen aanvang examen/ uitzonderingen toestaan 
en handelen richting inspectie (i.g.v. ziekte) NB me-
dedeling beoordeling examen aan kandidaat ge-
schiedt door directeur net als overige taken rondom 
eindexamen (art 38 e.v.) 

 
ü 

  

Art 35b1 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Bepaling herexamen 
 

ü 
  

Art 36 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Aanwijzen (en toezien op naleven verplichtingen) 
gecommitteerden, 2e correctie o.b.v. scholenkoppe-
ling van Minister 

 
ü 

  

Art 55 lid 3 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Afwijken van wijze van examineren i.v.m. onvold. 
beheersen van de Nederlandse taal en melden 
aan inspectie. 

 
ü 

  

Art 56 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Gegevensverstrekking (aan Minister) na vaststelling 
eindcijfers 

 
ü 

  

Art 59 
Eindexamenbe- 
sluit VO 

Spreiding voltooiing eindexamen (na horen inspec-
tie) 

 
ü 

  

Art 32 lid 7 
WVO 

Vaststellen formatiebeleid ü 
   

Art 32a,b WVO Plaatsen CD grote of complexe school en mandaat ü 
   

Art 32 b1 Overdragen van bestuurstaken en bevoegdheden ü 
   

Art 32c WVO Vaststellen managementstatuut en toezenden aan 
inspectie, exemplaar aanwezig in gebouw ter inzage. 

ü 
 

ü 
 

Art 32d WVO Document evenredige vertegenwoordiging vrouwen 
(vaststellen 1x 4 jaar) 

ü 
 

ü Resultaat vermelden in 
jaarverslag. 

Art 33, 35a, 
WVO 

Benoemen, tewerkstellen zonder benoeming van 
leraren, beslissen over verlenging benoeming te-
werkstelling onbevoegde leraar / melden afwijkin-
gen aan inspectie 

ü 
   

Art 34 WVO Afwijken(kan): voor max de helft van leidinggeven-
den van vereiste van het bezit van een lesbevoegd-
heid 

ü 
   

Art 37a WVO Over een Bekwaamheidsdossier beschikken (bijhou-
den) 

 
ü 

  

Art 38 WVO Sluiten van een scholings- begeleidingsovereen-
komst zij-instroom 

 
ü 

  

Art 38a / 40a 
WVO 

Rechtspositie regelen voor het personeel (OO) zorg-
dragen voor de regeling (bijz O); voeren van Georga-
niseerd Overleg met bonden 

ü 
   

Art 39, 39a en 
43a WVO 

Benoemen, schorsen ontslaan van rector, dir, 
conr, adj-dir, cd, leraren en overig personeel en 
tekenen van akte NB. met in achtneming van 
CAO VO (BW of AWB) en indien v.t. de ZW en WNT 

ü 
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Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Art 39c lid 1 en 
4 (art 53a Bijz 
O) WVO 

Opleiding bieden aan student, student de toegang 
ontzeggen (schriftelijk, gemotiveerd) 

 
ü 

  

Art 39c lid 5 
WVO 

Wettelijke taak onder verantwoordelijkheid van 
bevoegd gezag : Rector of directeur (of cd) regelt de 
werkzaamheden i.v.m. begeleiding door leraren van 
de studenten. 

 
ü 

  

OO: Art 42a 
/bWVOArt 42b 
Lid 6 /12 

Openbare school door orpersoon / door stichting 
Statuten: regeling over de vaststelling vd begroting 
nagoedkeuring door de gemeenteraad / RvT en ta-
ken opnemen in Statuten 

Gemeenteraad   ü Statutair geregeld. 

OO: Art 42c 
WVO 

Bestuursoverdracht door rechtspersoon. ü 
   

OO: art 43a lid 2 
WVO 

Deugdelijke administratie (laten)bijhouden van de 
bewijsstukken ter zake van bekwaamheid, geschikt-
heid, aanstelling 

ü 
   

OO: art 46 en 
47 WVO 

Desgevraagd (op verzoek van ouders, verzorgers) 
faciliteren in en toezien op eisen leraar 
godsdienstonderwijs resp. levensbeschouwelijk vor-
mingsonderwijs 

ü 
   

Bijz O: art 48a 
WVO 

Ouders gelegenheid bieden binnen 6 weken, 
bedenkingen te uiten tegen melding art 27a lid 5 
(langd. verzuim) 

 
ü 

  

Bijz O: art 49 
WVO 

Zorgdragen voor deskundig beheer ü 
   

Bijz O: art 50 
WVO 

bestuursoverdracht door rechtspersoon ü 
   

Bijz O: art 51 
WVO 

Ondertekenen van akte van benoeming en zorgdra-
gen voor een deugdelijke administratie 

ü 
   

Art 53b WVO Centrale Dienst ü 
   

Art 53c WVO Bestuurlijke fusie O+Bijz scholen; statuten voorzien 
in een regeling … 

ü 
   

Art 53d WVO Samenwerkingsschool; toezicht houden op de in-
dentiteit door de rpersoon die de bijz school heeft 
overgedragen; v.w.b. het OO, een jaarlijks verslag 
aan gemeenteraad waar samenwerk. school is geves-
tigd van het bestuur over beleid oo; Aanwijzen van 
deskundigen 
igv onenigheid 

    

Art 53g WVO Fusie (FER) + aanvraag bij Minister ü 
   

Art 54 en 57 
WVO. 

Overleggen statuten door bestuur Bijz VO school, 
niet uit openb kas bekostigd; aanvraag ‘aanwijzen als 
bevoegde school’ door Minister; doorgeven wijzi-
gigen schoolplan 

    

Art 66 en 68 
WVO 

Aanvraag nieuwe school of scholengemeenschap 
voor 1/11 ; aanvraag nieuw profiel VBO; LWOO; 
omzetting OO-BijzO, Bijz O-OO, Bijz O-Bijz O andere 
richting (m.i.v. 1/8) 

ü 
   

Art 72 WVO Samenwerking met ander(e) bevoegd(e) 
gezag(en) in de regio, opstellen RPO en voeren 
van OOG met College van B&W; aanvragen van 
bekostiging bij de Minister 

ü 
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Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Art 76e en i 
WVO 

Indienen van (spoed)voorziening in huisvesting door 
bevoegd gezag van andere dan gemeentelijke 
school bij College van B&W. 

ü 
   

Art 76 WVO Bouwheerschap/ bevoegd gezag geeft opdracht de 
voorziening tot stand te brengen met door ge-
meente beschikbaar te stellen gelden tenzij anders 
met B&W wordt overeengekomen. 

ü 
   

Art 76q WVO Onderhoudsplicht. Het bevoegd gezag is verplicht 
het gebouw en terrein, alsmede de roerende zaken 
waarvoor bekostiging wordt genoten, behoorlijk te 
gebruiken en te onderhouden. 

ü ü ü 
 

Art 76s WVO Verhuur (derde) en medegebruik gebouw of terrein ü ü ü 
 

Art 76u WVO Einde gebruik gebouw of terreinen; (bev. gezag 
andere dan gem school en B&W) 

ü 
   

Art 76w WVO Info verstrekken aan gemeenteraad / B&W over ge-
bouwen terreinen etc. 

ü 
   

Art 85a, 89 
WVO 

Verzoek om aanvullende bekostiging 
(personeelskosten) ivm bijzondere omstandigheden; 
en aanvullende bekostiging (exploitatiekosten) ivm 
bijzondere ontwikkelingen. 

ü 
   

Art 96g WVO Aanvraag voorziening o.g.v. Gem beleid bij het 
ontbreken van openbare scholen in stand gehouden 
door gemeente. 

    

Art 96g1 WVO Jaarlijks overleggen door bevoegd gezag van verzelf-
standigde school voor oo aan gemeente van een ac-
countantverklaring mbt uitgaven en ontvangsten 
voor administratie, beheer en bestuur (ABB) + terug-
storten in gemeentekas van niet volledig aange-
wende ABB bekostiging. 

ü 
   

Art 96k WVO Bevoegd gezag van een niet door de gemeente in 
stand gehouden school kan adm. beroep instellen bij 
Gedeputeerde Staten (GS) tegen beschikking i.h.k.v. 
de overschrijdingsregeling. 

ü 
   

Art 96n WVO Verstrekken aan + op verzoek van Minister van BSN 
van ex personeelslid ivm kosten van wachtgelduitke-
ringen. 

ü 
   

Art 96s WVO Overeenkomen van overdracht bekostiging bij 
overstap leerling tijdens schooljaar (niet wettelijk 
verplicht, kan overeengekomen worden). 

 
ü 

  

Art 97 WVO Bijz 
O 

Bijz Onderwijs boekhouding bijhouden, inzage bie-
den en boeken 7 jaren bewaren 

    

Art 99 WVO Besteding bekostiging ü ü ü 
 

Art 100 WVO Besteding overeenkomstig bestemming ü ü ü 
 

Art 103 WVO Jaarlijks jaarverslag vaststellen, o.a. met 
vermelding Code Goed Bestuur (en waar van die 
code is afgeweken) 

ü 
   

Art 103a WVO Informatie over de bekostiging t.b.v. Minister 
en bewaren info gedurende zeven jaar 

ü 
   

Art 103b, c en 
WVO 

Gebruik / persoonsgebonden nr van een leerling 
door bevoegd gezag jegens leerling of ouders : en 
verstrekken persoonsgebonden nr en gegevens aan 
Ministerie (DUO) aan gemeente i.h.k.v. de 

ü  ü 
 

Contact Min. 
/ Gem. door 
bestuurder. 
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Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

leerplichtwet, subsidieregelingen ESF, instemmen 
met wijziging / verwerken gegevens door Minister. 

Art 103g WVO Tijdig opvolgen door rechtspersoon/ bevoegd 
gezag van een aanwijzing van de Minister i.v.m. 
wanbeheer (maatregel) 

ü 
   

Art 104a WVO Maatregel (op verzoek van bevoegd gezag) i.v.m. 
tekortschieten kwaliteit 

ü 
   

Art 108 lid 4 
WVO 

Verzoek bevoegd gezag i.v.m. bijz. gevallen tot 
instandhouden school onder de opheffingsnorm 

ü 
   

Art 110a WVO Terugstorten exploitative- overschot door bevoegd 
gezag (bij opheffing, beëindiging bekostiging 

ü 
   

Art 118a WVO Jaarlijks overleg Onderwijsachterstanden- 
beleid, voorkomen segregatie en bevorderen inte-
gratie etc. 

ü 
   

Art 118h WVO Maken van afspraken met en aanleveren van 
gegevens aan B&W over/"t.b.v. het voorkomen van 
Voortijdige schoolverlaters." 

 
ü 

  

Art 118s WVO Inlichtingenplicht (aan 
minister). 

   
Bestuur van een HBO-in-
stelling (opleiding voor 
voldoen aan bekwaam- 
heidseisen) 

Art 118aa WVO 
(tot 1/8/2021) 

Gevolgen besluit bevoegd gezag tot het invoeren 
van profielen derde leerjaar vmbo per 1/8/17: eerder 
afgewezen leerling in 2018- 2019 alsnog toelaten tot 
eindexamen vmbo vlgs 31/8/16 vastgestelde voor-
schriften 

ü 
   

Bekostigings- 
besluit WVO 
Art 2 

Mededeling opheffingsbesluit aan 
Minister.  

ü ü 
 

NB. Taken rondom leer-
lingadministratie en leer-
lingtellen zijn toegekend 
aan rector, directeur of 
cd. (zie art 3 e.v. Bekosti-
gingsbesluit). 

Bekostigings- 
besluit WVO 
Art 14a lid 1 en 
2 

Verklaring juistheid gegevens leerlingtelling van / 
aan Ministerie. 

 
ü 

  

Bekostigings- 
besluit WVO 
Art 16,17 e.v. 

Verstrekken op verzoek van financiële info aan de 
Minister, Jaarlijks vaststellen begroting / jaarreke-
ning, overleg voeren met SWV over personeel dat 
i.v.m. Passend onderwijs moet worden herplaatst. etc 

ü   
  

Art 6, 8, 9 WMS Overleg met (G)MR en inlichtingen verschaffen 
i.h.k.v. het Algemeen informatierecht; jaarlijks 
verschaffen van info over o.a. begroting, formatie-
plan, Managementstatuut 

CMR DMR BMR 
 

Art 10 /12/14 
WMS 

Voorafgaand instemming vragen aan (G)/(P)/(ou-
ders/leerlingdeel van de)MR 

CMR DMR BMR 
 

Art 11 i WMS Vaststelling (of wijziging) Managementstatuut na 
voorafgaand Advies (G) MR 

CMR   
  

Art 20 WMS Specifieke inrichting MR CMR   
  

Art 21 /23 
(29)WMS 

Vaststellen MR statuut/reglement (beslissen na ad-
vies, over afwijkingen t.o.v. de Wet) 

ü   
  

Art 28 WMS MR, faciliteiten/voorzieningen toestaan. CMR DMR BMR 
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Artikel Wettelijke taak 
Bestuur 
(Statutair) 

Gegeven mandaat 

Opmerkingen 
Directeur 
School 

Bestuurs-
secretaris 

Handelsregister 
wet 2007 
Art 16a en 18 

Opnemen volmacht / registreren rechtspersoon ü 
   

Code goedon-
derwijs-bestuur 
VO, H1 

Aandacht voor de 3 belangrijksteuitgangspunten:- 
aandacht voor zachte kant van goed bestuur-pu-
blieke belang dienen-knooppunt zijn (interne orga-
nisatie en omgeving/ verleden en toekomst) 

ü 
   

Code Goed 
onderwijs- 
bestuur VO, H2 

Publicatie managementstatuut op de 
website van de onderwijsinstelling; Voldoen aan de 
lidmaatschapseisen VO-Raad 

ü 
 

ü 
 

Code Goed 
onderwijs- 
bestuur VO, H3 
punt 1, 2, 3 en 
4. 

Het bestuur. 
Taak en werkwijze. 
1.De rechtspersooon, vertegenwoordigd door 
2.Besturen in het VO…. 
De missie .. 
De realisatie van 
Het naleven van 
Het in en buiten .. 
Het betrekken van 
omgeving…. 
3.Bij de vervulling van … 

ü 
 

ü 
 

Arbo wet Arbeidsomstandighedenbeleid (ARBO catalogus 
VO); waaronder een RI&E, zorg voor voorlichting/on-
derricht over verrichten werkzaamheden 

ü ü ü 
 

Algemene 
Verordening 
Gegevens- 
verwerking 
(AVG) 

Per 28 mei 2018: Verantwoording (toezichthouder 
autoriteit persoonsgegevens-AP-) technische en or-
ganisatie maatrgl. i.h.k.v. privacy- bescherming : o.a. 
Inrichten systemen, een functionaris voor gegevens-
bescherming (‘fg’) aanstellen. 

ü 
 

ü 
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BIJLAGE 2, ORGANISATIESCHEMA 
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BIJLAGE 3, PROCURATIEREGELING PROGRESSO 

Inleiding 
De procuratieregeling houdt in dat aangewezen medewerkers van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Pro-
gresso (SOVOP) te Amsterdam (hierna Progresso) binnen de daaraan gestelde grenzen bevoegdheid (volmacht) is 
toegekend tot het aangaan van (externe) contractuele verplichtingen alsmede een aantal machtigingen. Toeken-
ning vindt plaats op basis van functie en niet op basis van persoonlijke titel. 

De procuratieregeling is als bijlage en daarmee onderdeel van het managementstatuut goedgekeurd door de Raad 
van Toezicht en vastgesteld door het College van Bestuur, beide entiteiten zijn daartoe volgens de statuten be-
voegd. In bijlage 3 van dit statuut is een overzicht opgenomen van medewerkers die bevoegd zijn om namens Pro-
gresso externe verplichtingen aan te gaan.  

Artikel 1. Taken en bevoegdheden strikt voorbehouden aan het College van Bestuur 
Overeenkomstig de statuten en het bestuursreglement van Progresso, is een aantal bevoegdheden voorbehouden 
aan het College van Bestuur. Deze bevoegdheden vallen – behoudens de gevallen waarin het College van Bestuur 
een specifieke volmacht heeft verleend in deze regeling – uitdrukkelijk buiten het bereik van deze regeling en ko-
men enkel (een lid van) het College van Bestuur toe. 

Het betreft de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten met medewerkers van Progresso; 
b. het opleggen van orde- en/of disciplinaire maatregelen aan medewerkers van Progresso; 
c. het vervreemden en in gebruik geven van intellectuele eigendomsrechten van Progresso; 
d. het aangaan van geldleningen, het beleggen van gelden en het openen van bank- of girorekeningen; 
e. het aanvaarden van schenkingen en legaten; 
f. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vaststellen van de jaarverslaggeving inclu-

sief het financieel jaarverslag; 
g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, huur, verhuur en in gebruik 

geven van onroerende zaken, waaronder het verlenen van toestemming tot het doorhalen van hypothe-
caire inschrijvingen en beslagen alsmede elke andere daad van eigendom; 

h. het aanvragen van wettelijk vereiste vergunningen op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeids-
omstandigheden; 

i. het aangaan van en het verweer voeren bij rechtsgedingen, het opdragen van geschillen aan scheidslie-
den, het aangaan van dadingen, het toestemmen in een akkoord, het berusten in rechterlijke beslissingen 
en in de beslissing van scheidslieden; 

j. het aangaan van (samenwerkings)overeenkomsten voor zover deze een nader door het College van Be-
stuur te bepalen geldswaarde en duur te boven gaan; 

k. alle bevoegdheden welke in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs of enige an-
dere wettelijke regeling specifiek zijn voorbehouden aan of tot de verantwoordelijkheid worden gerekend 
van het College van Bestuur; 

l. het aangaan van verbintenissen waarvoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht of een andere derde 
noodzakelijk is 

m. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aangaan van overeenkomsten tot verkrij-
ging, vervreemding en bezwaring van registergoederen‚ en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij 
de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.  

n. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vaststellen van strategisch beleid en de 
(meerjaren)begroting;  
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o. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aangaan van verplichtingen (waaronder sub-
sidie of investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in 
de begroting en een bij bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;  

p. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aangaan, wijzigen en verbreken van duur-
zame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrij-
pende betekenis is voor de stichting;  

q. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een 
deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten het oprichten of liquideren van 
aan de instelling gerelateerde rechtspersonen; 

r. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht  beëindigen van de dienstbetrekking van 
een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende 
wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;  

s. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van 
een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collec-
tieve arbeidsovereenkomst;  

t. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht benoemen en ontslaan van personen met 
een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de Raad van Toe-
zicht vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door Raad van Toezicht te bepalen functieschaal;  

u. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aanvragen van faillissement en surseance 
van betaling;  

v. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vaststellen en wijzigen van in elk geval de 
volgende reglementen: het managementstatuut in de zin van artikel 32c van de Wet op het voortgezet on-
derwijs‚ het bestuursreglement en het reglement en statuut van de (gemeenschappelijke) medezeggen-
schapsraad;  

w. (het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht aanvaarden van) een bestuursoverdracht, 
samenvoeging of splitsing van een school;  

x. het met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht wijzigen van de statuten en het ontbinden 
van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;  

y. met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht overgaan tot een juridische fusie of juridische 
splitsing. 

Artikel 2. Wie is procuratiehouder 
a. de voorzitter van het College van Bestuur (procuratiehouder A); 

Het College van Bestuur van Progresso verleent uitsluitend procuratie aan personen in onderstaande functies te 
weten: 

b. directeur Bestuursbureau (procuratiehouder B); 
c. de schooldirecteuren (procuratiehouder C); 
d. Afdelings- en teamleiders van de scholen (procuratiehouder D); 
e. Hoofden van Diensten van het Bestuursbureau (procuratiehouder E); 
f. Uitzonderlijke tekeningsbevoegdheid (procuratiehouder F). 

met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in deze procuratieregeling. De betreffende personen wor-
den met naam opgenomen in deze regeling. 

Artikel 3. Taken en bevoegdheden procuratiehouders 

Procuratiehouder A 
§ is met inachtneming van hetgeen in de statuten van Progresso is bepaald, onbeperkt bevoegd Progresso te 

binden, waaronder het aangaan van een overeenkomst tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register-
goederen. 
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§ in geval van langere afwezigheid (meer dan één week, met een maximum van twee weken) van procuratiehou-
der A, wordt een tijdelijke volmacht afgegeven aan twee procuratiehouders van een ander niveau echter niet 
lager dan C. Deze twee procuratiehouders delen de tijdelijke volmacht en nemen de besluiten gezamenlijk. 

§ heeft de mogelijkheid een procuratiehouder op een ander niveau of aan een ieder een volmacht te verlenen 
om in een voorkomend specifiek geval Progresso binnen de grenzen van deze volmacht te vertegenwoordigen. 

§ heeft de mogelijkheid om schriftelijk extra mandaat te verlenen aan procuratiehouders B, C, D en E. 

Procuratiehouder B 
§ is bevoegd Progresso te binden betreffende het namens Progresso aangaan en beëindigen van externe con-

tractuele verplichtingen met een contractsbelang van maximaal €50.000 en waarvan in redelijkheid voorzien-
baar is dat dit maximumbedrag niet zal worden overschreden. De som van de periodieke verplichtingen mag 
dit maximumbedrag niet overschrijden.  

§ is bevoegd tot autorisatie voor betalingen ten behoeve van Progresso via het cashmanagementsysteem van de 
bank (plaatsen 2e handtekening). In geval van afwezigheid kan deze bevoegdheid onder protocol tijdelijk wor-
den overgedragen aan procuratiehouder C. 

§ is bevoegd zelfstandig iDealbetalingen te doen tot een maximum bedrag van €5000 onder de restrictie van 
directe overlegging van de transactie bescheiden aan de financiële administratie. 

§ is ingeschreven als gevolmachtigde van Progresso bij de Kamer van Koophandel onder de restricties van dit 
statuut en deze regeling. 

§ is slechts dan bevoegd om namens Progresso een contract aan te gaan met derden, wanneer deze de looptijd 
van twee jaar niet overschrijdt. 

§ heeft de mogelijkheid om binnen de grenzen van zijn bevoegdheden schriftelijk een mandaat te verlenen aan 
procuratiehouders C. 

§ is tevens bevoegd als procuratiehouder C en E. 
§ is slechts dan bevoegd contracten te ondertekenen wanneer de positie (functie) binnen de organisatie van die 

wederpartij van de persoon die namens de wederpartij ondertekent redelijkerwijs gelijkwaardig kan worden 
geacht aan de positie van de procuratiehouder B. 

§ is bevoegd onder de restricties van het formatieplan werving- en selectieprocedures voor het Bestuursbureau 
op te starten, aan te sturen en af te ronden onder restricties van artikel 1a van deze regeling, de overige regels 
rond werving en selectie van Progresso, het formatieplan, de begroting en (eventuele) overige regels en afspra-
ken rond werving en selectie van Progresso. 

§ is bevoegd scholings- en coachingstrajecten af te sluiten voor de medewerkers van het Bestuursbureau onder 
de restricties van cao, wettelijke bepalingen, het scholingsplan van Progresso, beschikbaar budget en alle ove-
rige regels en afspraken binnen Progresso. 

§ heeft inzagerecht in de alle leerlingen- en personeelsdossiers en bijbehorende softwaresystemen onder de re-
stricties van het privacyreglement. 

§ heeft inzagerecht in de gehele financiële administratie en bijbehorende softwaresystemen onder de restricties 
van het privacyreglement. 

Procuratiehouder C 
§ is bevoegd Progresso te binden betreffende het namens Progresso aangaan en beëindigen van externe con-

tractuele verplichtingen met een contractsbelang van maximaal €10.000 en waarvan in redelijkheid voorzien-
baar is dat dit maximumbedrag niet zal worden overschreden. De som van de periodieke verplichtingen mag 
dit maximumbedrag niet overschrijden. 

§ is slechts bevoegd om namens Progresso een contract aan te gaan met derden, wanneer deze de looptijd van 
één jaar niet overschrijdt. Dit betreft ook het aangaan van onderwijsovereenkomsten onder dezelfde restrictie. 

§ heeft de mogelijkheid om binnen de grenzen van zijn bevoegdheden schriftelijk een mandaat te verlenen aan 
procuratiehouders B of C. 

§ is tevens op schoolniveau bevoegd conform de beschrijving bij procuratiehouder D. 
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§ is enkel bevoegd overeenkomsten of contracten te ondertekenen wanneer de positie (functie) binnen de orga-
nisatie van die wederpartij van de persoon die namens de wederpartij ondertekent redelijkerwijs gelijkwaardig 
kan worden geacht aan de positie van de procuratiehouder C. 

§ is bevoegd onder de restricties van het formatieplan werving- en selectieprocedures voor de school op te star-
ten, aan te sturen en af te ronden onder restricties van artikel 1a van deze regeling, de overige regels rond wer-
ving en selectie van Progresso, het formatieplan, de begroting en (eventuele) overige regels en afspraken rond 
werving en selectie van Progresso. 

§ is bevoegd scholings- en coachingstrajecten af te sluiten voor de medewerkers van de scholen onder de restric-
ties van cao, wettelijke bepalingen, het scholingsplan van Progresso, beschikbaar budget en alle overige regels 
en afspraken binnen Progresso. 

§ heeft inzagerecht in de schoolgebonden leerlingen- en personeelsdossiers en bijbehorende softwaresystemen 
onder de restricties van het privacyreglement. 

§ heeft inzagerecht in de schoolgebonden financiële administratie en bijbehorende softwaresystemen onder de 
restricties van het privacyreglement. 

§ is bevoegd op te treden als voorzitter van de examencommissie en daarmee bevoegd de diploma’s te onderte-
kenen. 

§ Is bevoegd een examensecretaris aan te stellen die vervolgens bevoegd is de diploma’s mede te ondertekenen. 

Procuratiehouder D 

Gemandateerde bevoegdheden  Voorwaarden voor de uitoefening van het mandaat 

§  Het uitoefenen van de werkgeversbevoegdheden voor 
de medewerkers waaraan hij/zij direct leidinggeeft. 

 Uitzondering op het uitoefenen van de werkgevers-
bevoegdheid: 
§ Besluiten betreffende bevordering buiten de 

vastgestelde kaders. 
§ Besluiten buiten de kaders van de cao. 

De directeur dient bovengenoemde besluiten ter 
goedkeuring voor te leggen aan het CvB. 

§  Het uitvoeren van de werving- en selectieprocedures 
voor afdeling of team(s). 
 

 Dit mandaat valt onder de restricties van artikel 1a 
van deze regeling, de overige regels rond werving en 
selectie van Progresso, het formatieplan, de begro-
ting en (eventuele) overige regels en afspraken rond 
werving en selectie van Progresso. 
Procedures kunnen uitsluitend worden gestart na 
toestemming van de betreffende directeur. 

§  Het afsluiten van scholings- en coachingstrajecten 
voor medewerkers van afdeling of team(s). 
 

 Dit mandaat valt onder de restricties van cao, wette-
lijke bepalingen, het scholingsplan van Progresso, be-
schikbaar budget en alle overige regels en afspraken 
binnen Progresso. 

§  Het treffen van disciplinaire maatregelen ten aanzien 
van de medewerkers waaraan hij of zij direct leiding-
geeft. 

 De procuratiehouder is verplicht om in het geval van 
het treffen van een disciplinaire maatregel vooraf ad-
vies in te winnen bij zijn of haar direct leidingge-
vende. 
Uitzondering op dit mandaat: disciplinair ontslag. Dis-
ciplinair ontslag gaat uitsluitend via het CvB. 

§  De toelating van leerlingen.  Bij de toelating van leerlingen hanteert de procuratie-
houder de daarvoor binnen Progresso geldende re-
gels en normen alsmede de regels rond de Amster-
damse Kernprocedure en stadsbrede afspraken. 
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§  De schorsing van leerlingen.  De procuratiehouder meldt elke schorsing van een 
leerling aan de directeur van de school en voor zover 
van toepassing aan de inspectie van het onderwijs. 
Dit mandaat dient te worden uitgevoerd overeen-
komstig het protocol schorsing en verwijdering is van 
toepassing. 

§  Het aangaan van financiële verplichtingen c.q. het be-
talen van facturen tot een bedrag van €2500. 

 Financiële verplichtingen dienen plaats te vinden bin-
nen goedgekeurde begroting of budget en in over-
eenstemming met de regels en afspraken binnen Pro-
gresso. 

§  Het inzagerecht in de schoolgebonden leerlingendos-
sier en de afdelings- of teamgebonden personeelsdos-
siers en bijbehorende softwaresystemen. 
 

 De voorwaarden in het privacyreglement van Pro-
gresso zijn van toepassing. 

§  Het inzagerecht in de financiële administratie met be-
trekking tot het toegekende budget. 
 

 De voorwaarden in het privacyreglement van Pro-
gresso zijn van toepassing. 

Procuratiehouder E 

Gemandateerde bevoegdheden  Voorwaarden voor de uitoefening van het mandaat 

§  Het uitoefenen van de werkgeversbevoegdheden voor 
de medewerkers waaraan hij/zij direct leidinggeeft. 

 Uitzondering op het uitoefenen van de werkgevers-
bevoegdheid: 
§ Besluiten betreffende bevordering buiten de 

vastgestelde kaders. 
§ Besluiten buiten de kaders van de cao. 

De directeur dient bovengenoemde besluiten ter 
goedkeuring voor te leggen aan het CvB. 

§  Het uitvoeren van de werving- en selectieprocedures 
voor het team waaraan hij/zij direct leidinggeeft. 
 

 Dit mandaat valt onder de restricties van artikel 1a 
van deze regeling, de overige regels rond werving en 
selectie van Progresso, het formatieplan, de begro-
ting en (eventuele) overige regels en afspraken rond 
werving en selectie van Progresso. 

§  Het afsluiten van scholings- en coachingstrajecten 
voor medewerkers van het team waaraan hij/direct lei-
dinggeeft. 
 

 Dit mandaat valt onder de restricties van cao, wette-
lijke bepalingen, het scholingsplan van Progresso, be-
schikbaar budget en alle overige regels en afspraken 
binnen Progresso. 

§  Het treffen van disciplinaire maatregelen ten aanzien 
van de medewerkers waaraan hij of zij direct leiding-
geeft. 

 De procuratiehouder is verplicht om in het geval van 
het treffen van een disciplinaire maatregel vooraf ad-
vies in te winnen bij zijn of haar direct leidingge-
vende. 
Uitzondering op dit mandaat: disciplinair ontslag. Dis-
ciplinair ontslag gaat uitsluitend via het CvB. 

§  Het aangaan van financiële verplichtingen c.q. het be-
talen van facturen tot een bedrag van €2500. 

 Financiële verplichtingen dienen plaats te vinden bin-
nen goedgekeurde begroting of budget en in over-
eenstemming met de regels en afspraken binnen Pro-
gresso. 

§  Het inzagerecht in de teamgebonden personeelsdos-
siers en bijbehorende softwaresystemen. 
 

 De voorwaarden in het privacyreglement van Pro-
gresso zijn van toepassing. 
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§  Het inzagerecht in de financiële administratie met be-
trekking tot het toegekende buget. 

 De voorwaarden in het privacyreglement van Pro-
gresso zijn van toepassing. 

 

Procuratiehouder F 
Alle bevoegdheden van procuratiehouder E en 

§ is bevoegd tot autorisatie voor betalingen ten behoeve van Progresso via het cashmanagementsysteem van de 
bank samen met procuratiehouder B.  

§ is bevoegd zelfstandig iDealbetalingen te doen tot een maximum bedrag van €1000 onder de restrictie van 
directe overlegging van de transactie bescheiden aan de financiële administratie. 

In geval van afwezigheid kan deze bevoegdheid tijdelijk onder protocol worden overgedragen aan procuratiehou-
der E. 

Artikel 4. Bijzondere bevoegdheden managementassistenten 
Binnen de procuratie van een procuratiehouder hebben managementassistenten, die dagelijks werkzaamheden 
voor de procuratiehouder verrichten en die functioneel door de procuratiehouder worden aangestuurd recht op 
het gebruik van een SimpledCard (debetcard) met een maandelijks standaardbedrag van €200. Indien gedurende 
een maand extra saldo wordt geladen op de SimpledCard dan geeft de procuratiehouder hiervoor toestemming. 
Managementassistenten zijn op aanwijzing van de procuratiehouder tevens geautoriseerd tot het doen van inko-
pen via internet voor een bedrag van €100 per gebeurtenis. 

Artikel 5. Overige bepalingen 
De toegekende bevoegdheden worden uitgeoefend binnen de kaders van de taken en verantwoordelijkheden, zo-
als deze voor de desbetreffende medewerkers zijn opgenomen in vigerende reglementen, de functiebeschrijving 
(Fuwasys), vastgestelde jaar- en meerjarenplannen, jaarbegroting, interne regelingen en afspraken, alsmede ove-
rige door het College van Bestuur genomen besluiten en aanwijzingen. 

De medewerker aan wie bevoegdheden zijn toegekend, dient verantwoording te kunnen afleggen aan het College 
van Bestuur over de uitoefening van de bevoegdheden. 

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

Overeenkomsten en verplichtingen met een (in redelijkheid te verwachten) verhoogd risicoprofiel dienen te wor-
den voorgelegd aan het CvB. 
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BIJLAGE 4, LIJST VAN NAMEN VAN PROCURATIEHOUDERS 

Situatie per 1 oktober 2018, deze bijlage wordt zo nodig aangepast. 

Procuratiehouder A 
drs. E. Weiss, bestuurder 

Procuratiehouder B 
H. Alting, inzake procuratie in de rol van directeur Bestuursbureau 

Procuratiehouders C 
drs. J. Heinemeijer, directeur Calandlyceum 

S. Dönmez, directeur Lumion 

Procuratiehouders D 
T. Janson, afdelingsleider vwo Calandlyceum 

R. Gast, afdelingsleider Technasium Calandlyceum 

L. Stooker, afdelingsleider Loot/Sport/CTO Calandlyceum 

J. van der Boom, afdelingsleider havo Calandlyceum 

J. Voger, afdelingsleider vmbo Calandlyceum 

E. Groen, afdelingsleider onderbouw Calandlyceum 

J. Knott, teamleider Lumion 

D. Homoet, teamleider Lumion 

T. Kunst, teamleider Lumion 

Procuratiehouder E 
P. Meijer, hoofd HRM 

S. Hoedt, hoofd ICT & Roosterzaken 

S. Koene, hoofd leerlingen- en examenadministratie 

M. van Wetering, hoofd communicatie en marketing 

Procuratiehouder F 

S. van der Hijden, hoofd financiën & facilitaire zaken 

Managementassistenten 
E. Smeets, managementassistent van de heren E. Weiss en H. Alting 

A. Hulst-Wuck, managementassistent van de heer J. Heinemeijer 

F. El Boujnani, managementassistent van de heer S. Dönmez 

 


