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Toelichting op het organogram
1.a

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op het bestuur. Toezicht
houden op het bestuur is het kader van waaruit de samenstelling van de raad en zijn
bevoegdheden zijn geregeld.
De raad heeft drie taken: toezicht houden, het bestuur met raad ter zijde staan en
enkele bijzondere taken. De drie taken stuk voor stuk bekeken:
Toezicht
'De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het
bestuur en op de algemene gang van zaken in de rechtspersoon en de daarmee
verbonden onderneming', zegt o.a. artikel 57 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De Raad van Toezicht let er dus - simpel gezegd - op of het bestuur het goed doet.
Daarbij gaat het dan niet in de eerste plaats om de details (hoewel die niet over het
hoofd moeten worden gezien), maar om de grote lijnen. De Raad van Toezicht zal
dus niet aan het bestuur gaan vertellen hoe het moet besturen. Dat is de taak en de
verantwoordelijkheid van het bestuur zelf. De Raad van Toezicht gaat nooit op de
stoel van het bestuur zitten, en moet daar ook niet door de statuten op gezet worden.
Wat dat betreft blijven de taken en verantwoordelijkheden streng gescheiden.
Het bestuur neemt besluiten, bepaalt het beleid en geeft leiding aan de
onderneming. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat dit op een behoorlijke wijze
gebeurt. Hij kijkt of het bestuur zich aan de regels van het spel houdt, of het niet
handelt in strijd met de wet, de statuten, de andere interne regels en met de
maatschappelijke context waarin de instelling geacht wordt te opereren. Maar de
raad kijkt ook of het bestuur verstandig bestuurt. Van belang is dat de Raad van
Toezicht daarbij niet een subjectieve maatstaf hanteert, maar een objectieve. Niet
belangrijk is hoe de Raad van Toezicht het zelf zou hebben gedaan als hij het bestuur
zou zijn, maar hoe een 'gemiddeld' (en dat is niet hetzelfde als middelmatig) bestuur
het zou hebben gedaan.
Toezicht houden is toezicht achteraf, maar vooral ook vóóraf. Preventief toezicht is
effectiever dan achteraf concluderen dat het bestuur het niet zo goed heeft
gedaan. Een Raad van Toezicht denkt met het bestuur mee en laat, als daar
aanleiding voor is, op tijd weten hoe hij tegen bepaalde zaken aankijkt. Altijd zal er de
verleiding zijn om mee te besturen, maar dat is uitdrukkelijk niet zijn taak.
Met raad terzijde staan
Een tweede taak van de Raad van Toezicht is het bestuur met raad terzijde staan.
Deze tweede taak sluit naadloos aan bij de eerste. Met raad terzijde staan is te zien
als een onderdeel van toezicht houden. De raad is er om, in het belang van de
rechtspersoon, het bestuur optimaal te laten functioneren. Dat gebeurt door toezicht
te houden en door het bestuur 'scherp' te houden. Een onderdeel daarvan is om het
bestuur raad te geven. Om het met ideeën te prikkelen het beste uit zichzelf te halen.
Hierin moet de Raad van Toezicht zich een college van wijze lieden tonen. Hij kan zijn
ideeën niet dwingend opleggen aan het bestuur. Want ook hier geldt: het bestuur
bestuurt, de Raad van Toezicht houdt toezicht. Het gaat er minder om dat de Raad
de juiste antwoorden geeft, maar meer dat hij de juiste vragen stelt. Het bestuur heeft
de vrijheid om de adviezen van de Raad van Toezicht niet te volgen. Maar een goed
bestuur zal dat niet zonder reden doen: dat luistert naar (een) wijze raad.
Bijzondere taken
Tenslotte heeft de Raad van Toezicht nog een aantal bijzondere taken.
•
Benoemen, schorsen en ontslaan van bestuurders
•
Goedkeuren bestuursbesluiten
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De Raad van Toezicht keurt ingrijpende bestuursbesluiten vooraf goed. Die
bevoegdheid wordt aan de raad gegeven om er zeker van te zijn dat dit soort
belangrijke besluiten niet wordt genomen zonder dat de Raad van Toezicht zich
daarover een oordeel heeft kunnen vormen.
1.b

Het College van Bestuur
Het College van Bestuur wordt, conform de richtlijn in de CAO bestuurders artikel 2.9
lid 2, gevormd door twee leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter van het
College van Bestuur en een lid van het College van Bestuur. De voorzitter en het lid
zijn gelijkwaardig aan elkaar. Bestuursbesluiten worden altijd door het bestuur
gezamenlijk genomen, indien de stemmen staken beslist de voorzitter. De Raad van
Toezicht wordt over de hoedanigheid van dat besluit nadrukkelijk geïnformeerd.
In artikel 2:291 lid 1 boek 2 BW staat: 'Behoudens beperkingen volgens de statuten is
het bestuur belast met het besturen van de stichting'. Wat dit 'besturen' inhoudt zegt
de wet niet. De vraag wat onder 'besturen van de stichting' moet worden verstaan
moet worden beantwoord door het geheel van wettelijke regelingen inzake de
bestuursfunctie in ogenschouw te nemen.
Voor Fedra betekent dit dat besturen is: leiding geven, de zorg voor een goede
taakvervulling van de stichting, voor haar deelneming aan het maatschappelijk
verkeer, voor haar onderneming. Voorts valt daar onder het beheer van het
vermogen in de meeste ruime zin. In feite behoort het tot de taak van het bestuur om
al datgene te doen wat nodig is om de Fedra te laten functioneren waarvoor zij in het
leven is geroepen. In de praktijk betekent dit dat het bestuur van de stichting, binnen
de doelstelling van Fedra, tot 'alles' bevoegd is voor zover de wet en de statuten niet
uitdrukkelijk anders bepalen.

1.c

De schooldirectie
De schooldirecteur initieert het onderwijskundig beleid van de school en geeft
doelgericht, planmatig sturing aan het primaire proces en geeft -als
eindverantwoordelijke voor zijn/haar school- leiding aan het onderwijsgevende en
onderwijsondersteunende personeel en aan de school als organisatie. Bij grote
scholen kan gewerkt worden met een tweehoofdige directie of wordt de leiding
gedeeld met een adjunct directeur, samen vormen zij dan de schooldirectie.
Sturing van het personeel op grond van het schoolspecifieke onderwijskundig
beleid is de belangrijkste opdracht van de schooldirectie. Dit beleid wordt op
schoolniveau ontwikkeld.
De schooldirectie is verantwoordelijk voor de vertaling van stichtingsbeleid naar
schoolniveau en de uitvoering van het beleid in de school op de volgende
beleidsterreinen:
•
•
•
•
•
•

personeelsbeleid;
financieel beleid;
materieel beleid;
organisatorisch beleid;
het overleg met de medezeggenschapsraad;
een actieve en coöperatieve deelname aan en van het directieberaad.

Deze taken en verantwoordelijkheden staan verder beschreven in het directiestatuut.
1.d

Het directieberaad
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Het directieberaad wordt gevormd door het bestuur en de schooldirecties
gezamenlijk. Het beraad vergadert twee maal per maand onder voorzitterschap van
het bestuur.
In het directieberaad vindt overleg plaats in het kader van beleidsontwikkeling. Nieuw
beleid kan zowel door het bestuur als door de schooldirecteuren geïnitieerd worden.
Formele besluitvorming ligt uiteindelijk, na advisering of instemming van de GMR, bij
het bestuur.
Bestuursbesluiten worden altijd door het bestuur gezamenlijk genomen, indien de
stemmen staken beslist de voorzitter. De Raad van Toezicht wordt over de
hoedanigheid van dat besluit nadrukkelijk geïnformeerd.
Beleidsnotities, die door daartoe ingestelde werkgroepen of door het bestuur zijn
opgesteld, worden in het directieberaad besproken en vervolgens van advies
voorzien ter besluitvorming voorgelegd aan het bestuurder.
Bij de beleidsontwikkeling wordt draagvlak binnen het directieberaad nagestreefd en
daarmee ook het draagvlak in de onderliggende organisaties. Gesteld kan worden
dat het directieberaad het hoogste adviesorgaan van de organisatie is.
De taakstelling van het directieberaad en zijn werkwijze staan beschreven in het
statuut op het directieberaad.
Werkoverleg directeuren
Indien uitsluitend de schooldirecteuren bijeenkomen is er sprake van het werkoverleg
directeuren.
Het werkoverleg biedt de mogelijkheid voor collegiaal overleg tussen de directeuren
over aangelegenheden waarvoor zij de uitvoerende verantwoordelijkheid op
schoolniveau hebben. Het werkoverleg is een platform waarop zij ervaringen, kennis
en opvattingen uitwisselen. Waar zij dat wensen, stemmen directeuren
uitvoeringsaangelegenheden met elkaar af.

1.e

Staf en administratie
De stichting heeft als uitgangspunt de middelen zo veel mogelijk in te zetten op het
primaire proces. Dientengevolge heeft de stichting op bovenschoolse niveau bewust
een kleine staf in dienst; een beleidsadviseur en een stafmedewerker automatisering.
Op administratief niveau wordt de stichting ondersteund door het regionaal
onderwijsbureau, het SROB. Het SROB is ingehuurd om ondersteunende en
uitvoerende taken op schools en bovenschools niveau uit te voeren. Daaronder
wordt gerekend secretariële ondersteuning en het beheer van de organisatie.
Specifieke benoemd:
• Financiën;
• Procedures m.b.t. materieel en gebouwen;
• Personeels- en salarisadministratie;
• Personeelsbeheer.
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Bijlage 1

Regeling bevoegdheden / verantwoordelijkheden

Regeling bevoegdheden / verantwoordelijkheden
De regeling bevoegdheden / verantwoordelijkheden, gebaseerd op resultaatgerichte
bedrijfsvoering, werkt met de begrippen verantwoordelijkheid en bevoegdheid.
Verantwoordelijkheid is de plicht tot het afleggen van verantwoording. Bevoegdheid is het
recht tot het uitvoeren van een activiteit. In de regeling worden goedkeuringsbevoegdheid,
beslissingsbevoegdheid en adviesbevoegdheid onderscheiden.
Resultaatgebied
Alle processen binnen een organisatie kunnen beschreven worden. Gebruikelijk is om deze
processen te beschrijven aan de hand van activiteiten. Bij resultaatgerichte bedrijfsvoering
wordt niet gewerkt vanuit activiteiten maar vanuit resultaatgebieden. Een resultaatgebied
(of verantwoordelijkheidsgebied) legt vast wat het resultaat van een bepaalde activiteit
dient te zijn. Dus in plaats van “zorgdragen voor ……” spreken we nu van het resultaat:
“……gerealiseerd, opgesteld, vastgesteld'. Het voordeel van deze resultaatgebieden, in
tegenstelling tot het beschrijven van activiteiten, is dat altijd één persoon is aan te wijzen die
voor het resultaat verantwoordelijk is. Zo zullen vele mensen binnen een school zich
bezighouden met activiteiten rondom het onderwijs, maar is er slechts één verantwoordelijk,
en dus aanspreekbaar op het feit dat methodiek X wordt toegepast in groep 7. Een
toegekend resultaatgebied kan gedelegeerd worden, dit gaat echter altijd gepaard met de
plicht tot het afleggen van verantwoording aan een naast hogere of aan een collega
medewerker.
Beslissingsbevoegdheid
Beslissingsbevoegdheid heeft de persoon die beslist. Dit wordt in het schema aangegeven
met een dichte bal (•). Per resultaatgebied kan er maar één persoon een dichte bal krijgen.
Samen beslissen en dus samen verantwoordelijk zijn blijkt in praktijk onwerkbaar. Degene die
beslist is verantwoordelijk voor het genomen besluit en is daar dus op aan te spreken.
Adviesbevoegdheid
In sommige gevallen zal een ander 'gehoord' dienen te worden voordat er een besluit kan
worden genomen. Dit kan niet worden overgeslagen. Deze verplichte raadpleging vooraf,
wordt aangegeven met een open bal (ο).
Een open bal betekent óók een verplichte terugkoppeling. De functionaris die
beslissingsbevoegd is op een bepaald resultaatgebied moet het genomen besluit zo spoedig
mogelijk terugkoppelen naar de adviesbevoegde(n). Op deze manier wordt de continuering
van het lopende proces gewaarborgd.
Meewerken aan de totstandkoming van een besluit.
In vele gevallen is de functionaris die beslissingsbevoegd is afhankelijk van de inbreng van
anderen. Wanneer noodzakelijke informatie door derden wordt aangeleverd wordt dit
weergegeven van met een klaverblad ()
Goedkeuringsbevoegdheid
Bij de Raad van Toezicht komt nog de situatie voor van een goedkeuringsbevoegdheid. Die
wordt in het model weergegeven met een gesloten vierkant.
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Directieberaad





































Bestuurlijke aangelegenheden interne organisatie
Ingrijpende organisatiewijziging vastgesteld
Functieclassificatie van het bestuur vastgesteld
Arbeidsvoorwaarden van het bestuur vastgesteld
Aanstelling van het bestuur gerealiseerd
Bestuursreglement vastgesteld
Beoordelingsrapporten van het bestuur beschikbaar
Aanstelling schooldirecteuren gerealiseerd
Beslissing tot ontslag schooldirecteur beschikbaar
Beslissing tot schorsing of ontslag bestuurders beschikbaar
Beslissing tot schorsing of ontslag lid RvT beschikbaar
Beslissing tot benoeming lid RvT beschikbaar
Aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur en toezichthouders
beschikbaar
Procuratie
statuut (vertegenwoordigingsbevoegdheid)






























Bestuurlijke aangelegenheden diversen
Behoefte informatievoorziening RvT vastgesteld
Reglement RvT vastgesteld
Besluit tot fusie/ontbinding/overgang rechtspersoon beschikbaar
Besluit tot strategisch samenwerkingsverband beschikbaar (Lange Termijn
effecten)
Klachtenregeling
beschikbaar

















1
2
3
4

Bestuurlijke aangelegenheden specifiek beleid
Kwaliteitsbeleid vastgesteld
Mobiliteitsbeleid vastgesteld
Personeelsbeleid vastgesteld (voorzover niet vallend onder de
goedkeuring RvT)
Personeelsregelingen
conform WMS






















beslissen
voorafgaand adviseren
voorafgaand informeren
voorafgaand goedkeuren; marginale toetsing op wet, missie en
continuïteit
opstellen
of meewerken aan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

2.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

3.
1
2
3
4
5

4.
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Schooldirectie

College van Bestuur

Bestuurlijke aangelegenheden algemeen beleid
Strategische beleidsplan vastgesteld
Treasury Statuut vastgesteld
(Des)investeringsbegroting vastgesteld
Jaarbegroting vastgesteld
Meerjaren onderhoudsbegroting vastgesteld
Integrale begroting vastgesteld (incl. MJB)
Besluit over aan-/verkoop onroerende zaken beschikbaar
Jaarrekening vastgesteld
(sociaal) Jaarverslag vastgesteld
Registeraccountant beschikbaar
Vaststelling formatieplan

1.

SROB

Raad van Toezicht

Regeling Bevoegdheden / Verantwoordelijkheden Stichting Fedra
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Bijlage 2

Afschrift van de statuten

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Naam en plaats van vestiging
Artikel 1
1. De stichting is genaamd: Stichting Fedra
2. De stichting heeft haar zetel te Beverwijk
Doel
Artikel 2
De stichting heeft ten doel het bevorderen van het protestants-christelijk, katholiek,
interconfessioneel primair onderwijs en primair onderwijs
op grondslag van
samenwerking tussen katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder
onderwijs
De stichting beoogt:
a. aan de katholieke scholen onderwijs te doen geven op katholieke grondslag. Zij
wil daarmee handelen volgens de algemene regeling voor het katholiek
onderwijs, welke in gezamenlijk overleg van de Nederlandse Katholieke
Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen
Reglement voor het Katholiek Onderwijs;
b. aan de protestants-christelijke scholen onderwijs te doen geven met als
grondslag voor het handelen de Bijbel als Gods woord zoals samengevat in de
Apostolische Geloofsbelijdenis;
c. aan de interconfessionele scholen onderwijs te doen geven op basis van
christelijke beginselen met als richtsnoer het Evangelie van Jezus Christus zoals het
tot ons komt vanuit de Bijbel en door de kerken wordt uitgedragen;
d. aan samenwerkingsscholen onderwijs te doen geven tegemoetkomend aan de
eigenheid van de levensovertuiging van de katholieke, protestants-christelijke en
humanistische ouders;
e. aan algemeen bijzondere scholen onderwijs te doen geven.
Hoofdstuk II. Het bestuur
Algemene bepaling
Artikel 3
Aan het bestuur komen in de stichting alle bevoegdheden toe, die niet door de wet
of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een door de Raad van Toezicht
te bepalen aantal leden. Indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, verleent
de Raad van Toezicht aan één van de leden de titel van voorzitter van het
College van Bestuur, de overige bestuurders zijn lid van het College van Bestuur.
2. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van
Toezicht.
3. Een bestuurder kan worden geschorst of ontslagen bij een besluit van de
voltallige Raad van Toezicht met tenminste twee/derde van de uitgebrachte
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geldige stemmen. Een rechtsgeldig besluit kan eveneens worden genomen,
indien ten hoogste één lid van de Raad van Toezicht afwezig is.
4. Blijkt ter vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te
kunnen nemen niet aanwezig te zijn, dan wordt – in afwijking van artikel 21,
tweede lid, - uiterlijk binnen vijf dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen.
Op die vergadering kan door de aanwezige leden een besluit worden genomen
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
5. Tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts worden besloten, nadat
de bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht
te verklaren.
6. Een schorsing van een bestuurder, die niet binnen zes maanden wordt gevolgd
door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele verloop van die termijn.
7. Indien een bestuurder is geschorst is hij niet bevoegd de in deze statuten en in
het huishoudelijk reglement aan het bestuur toegekende bevoegdheden uit te
oefenen.
8. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder dient onverwijld aan het
betreffende bestuurder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.
9. De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de
bestuurders vast conform richtlijnen gesteld in de landelijke “CAO-bestuurders
Primair Onderwijs”.
10. De stichting vrijwaart het bestuur -de individuele bestuurders- voor aanspraken
door derden, voortvloeiend uit de uitoefening van hun bestuursfunctie, mits geen
sprake is van opzet, roekeloze schuld of een vorm van verwijtbare gedragingen.

Onverenigbaarheden
Artikel 5
1. Bestuurder kan niet zijn:
a.
de persoon die lid is van de Raad van Toezicht.
b.
de persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het
overheidstoezicht op de stichting.
c.
de persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of
van de raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van
een gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van
een organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van
gemeenten te behartigen.
d.
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in
artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is
voor of functioneel betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de
belangen strijdig zouden kunnen zijn met die van de stichting.
e.
de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in
artikel 610, eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is
voor een beheerorganisatie waaraan de stichting haar werkzaamheden
(deels) heeft uitbesteed.
f.
de persoon die in een eerste of tweede graad van bloed/aanverwantschap staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of
een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert met een lid van de
Raad van Toezicht.
g.
de persoon die de leeftijd van 67 jaar heeft bereikt.
Einde bestuurslidmaatschap en vacature
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Artikel 6
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
a.
door overlijden.
b.
door ontslag bij besluit van de Raad van Toezicht.
c.
door ontslag door de rechtbank op grond van de wet.
d.
door ontslagneming.
e.
doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 5,
voordoet.
f.
ingeval benoeming heeft plaatsgevonden voor een bepaalde termijn,
door het verstrijken van die termijn.
g.
door beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de stichting en de
betreffende bestuurder
2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in het eerste lid, voorziet de Raad
van Toezicht zo spoedig mogelijk in de ontstane vacature dan wel wordt het
aantal leden van het bestuur opnieuw vastgesteld, overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4, eerste lid.
Taken en bevoegdheden
Artikel 7
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de stichting.
2. Iedere bestuurder is daarbij tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de aan hem opgedragen taak.
3. De wijze waarop het bestuur tot besluitvorming overgaat wordt, indien het
bestuur uit meerdere leden bestaat, vastgelegd in een reglement,.
4. Het bestuur is na verkregen toestemming van de Raad van Toezicht bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.
5. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn,
onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de
bestuursbesluiten omtrent:
a.
de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
b.
vaststelling dan wel wijziging van de begroting.
c.
vaststelling
van
de
meerjarenprognoses
en
de
financiële
meerjarenplanning.
d.
een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het bestuursreglement.
e.
een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm.
f.
het uitgeven van schuldbrieven.
g.
het vaststellen dan wel wijzigen van een beleggings- en treasurybeleid.
h.
een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een
aanmerkelijk aantal werknemers.
i.
de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers.
j.
het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking
met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking ingrijpend is.
k.
het oprichten van andere rechtspersonen.
l.
het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op
hoofdlijnen.
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6.

het aanvragen van surséance van betaling of faillissement
investeringen boven een door de Raad van Toezicht te bepalen waarde,
voorzover de raad aan deze investeringen niet reeds eerder haar
goedkeuring heeft gehecht bij goedkeuring van de begroting of het
beleidsplan.
Indien de uitvoering van een besluit van het bestuur door de Raad van Toezicht
is geschorst, is het bestuur verplicht binnen een maand een nieuw besluit te
nemen. Een dergelijk besluit dient mede de intrekking van het oorspronkelijke
besluit te omvatten.

Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit. Indien het bestuur uit meerdere personen bestaat, is ieder der leden
van het bestuur bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. In gevallen waarin sprake is van een tegenstrijdig belang tussen (een der leden
van) het bestuur en de stichting, wordt de stichting in en buiten rechte
vertegenwoordigd door de voorzitter (respectievelijk diens plaatsvervanger) en
een of meer leden van de Raad van Toezicht. Een en ander ter beoordeling van
de Raad van Toezicht.
Leiding dagelijkse werkzaamheden
Artikel 9
Het bestuur is belast met de leiding van de werkzaamheden van de stichting.
Werkwijze
Artikel 10
1. De werkwijze van het bestuur is nader uitgewerkt in een reglement.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en
gewijzigd door de Raad van Toezicht.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de
statuten.
Vergaderingen
Artikel 11
1. Iedere maand wordt er ten minste één bestuursvergadering gehouden.
2. Voorts wordt een bestuursvergadering gehouden wanneer de voorzitter van het
College van Bestuur of een lid van College van Bestuur dit nodig acht.
3. Wanneer een lid het College van Bestuur het nodig acht dat een vergadering
wordt gehouden, kan deze de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige
opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te
roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop
de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt
geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de vergadering niet
binnen twee weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter.
Uitnodiging tot vergadering
Artikel 12
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Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 11 de vergadering door
tenminste twee leden van het College van Bestuur wordt bijeengeroepen,
geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste drie
dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden
meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens het
oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
In de schriftelijke oproeping - per brief, fax of e-mail - wordt in ieder geval
vermeld:
a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst.
b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.

Besluitvorming
Artikel 13
1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de
oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van het
College van Bestuur aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem),
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het
houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. Het College van Bestuur kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter
vergadering niet tenminste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter
vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet
aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering
bijeengeroepen.
De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten
nemen.
Stemmingen
Artikel 14
1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt
schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk
gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe
besluit.
Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over
personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één
van de leden van het College van Bestuur hoofdelijke stemming verlangt.
3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.
Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter
Artikel 15
1. Staken de stemmen over zaken en/of de benoeming van personen, dan wordt
de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de
stemmen, dan is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend. In dat geval
wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht door de betrokken leden van de
raad van bestuur op de hoogte gesteld van de betreffende kwestie.
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Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de voorzitter
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats. Door de
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder genomen besluit.

Hoofdstuk III. Intern toezicht
Omvang
Artikel 16
1. De stichting heeft een Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.
3. Het aantal leden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld. Bij voorkeur
een oneven aantal.
4. De raad kent aan zijn leden - gehoord het bestuur - een redelijke vergoeding
toe voor door hen ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden.
Samenstelling en benoeming
Artikel 17
1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van
Toezicht.
2. Bij de samenstelling van de raad dienen in elk geval de volgende
uitgangspunten in acht te worden genomen:
a. de raad dient zodanig te zijn samengesteld dat een constructieve
besluitvorming mogelijk is;
b. de leden van de raad dienen zowel ten opzichte van elkaar als ten opzichte
van het (leden van) bestuur onafhankelijk te opereren.
c. er dient in de raad voldoende deskundigheid aanwezig te zijn op bestuurlijk
en maatschappelijk terrein.
d. de raad dient pluriform te zijn samengesteld.
Bij de vaststelling van de in artikel 15, vierde lid, vermelde profielschets wordt met
deze uitgangspunten rekening gehouden.
Werkwijze
Artikel 18
1. De werkwijze van de Raad van Toezicht is nader uitgewerkt in een reglement.
2. Het in het eerste lid bedoelde reglement wordt vastgesteld, aangevuld en
gewijzigd door de Raad van Toezicht.
3. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of
de statuten.
Leiding Raad van Toezicht
Artikel 19
De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

Onverenigbaarheden
Artikel 20
Lid van de raad van toezicht kan niet zijn:
1. de persoon die lid is van het bestuur van de stichting.
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2. de persoon die belast is met, of mede uitvoering geeft aan, het overheidstoezicht
op de stichting.
3. de persoon die lid is van het college van burgemeester en wethouders of van de
raad van de gemeente, waar de stichting haar zetel heeft, of van een
gemeente waarin zij feitelijk werkzaam is, of lid is van een orgaan van een
organisatie die zich ten doel heeft gesteld de belangen van gemeenten te
behartigen.
4. de persoon die lid is van het College van Gedeputeerde Staten van NoordHolland of van een orgaan van een organisatie die zich ten doel heeft gesteld
de belangen van provincies te behartigen.
5. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610,
eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor de stichting.
6. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610,
eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor of functioneel
betrokken is bij een bedrijf of organisatie, waarvan de belangen strijdig zouden
kunnen zijn met die van de stichting.
7. de persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610,
eerste lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek werkzaam is voor een
beheerorganisatie waaraan de stichting haar werkzaamheden (deels) heeft
uitbesteed.
8. de persoon die in een eerste of tweede graad van bloed-/aanverwantschap
staat tot, gehuwd is met, geregistreerd partner is van of een duurzame
gemeenschappelijke huishouding voert met een bestuurder, de raad van
toezicht of een werknemer van de stichting.
9. de bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de onder
sub 5 bedoelde personen.
Aftreden en vacatures
Artikel 21
1. De leden van de Raad van Toezicht treden uiterlijk vier jaar na hun benoeming
af volgens een door de raad op te maken rooster zodanig, dat de voorzitter en
vice-voorzitter niet gelijktijdig aftreden.
2. Herbenoeming is slechts tweemaal mogelijk met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 16, 17, 20 en 23.
3. Indien door het tussentijds openvallen van plaatsen in de Raad van Toezicht het
aantal leden beneden het in artikel 16, tweede lid, genoemde minimum aantal
daalt, dient de Raad van Toezicht binnen 3 maanden zijn ledental aan te vullen.
4. Bij een vacature in de Raad van Toezicht dient door de raad een profielschets te
worden opgesteld en vastgesteld. Aan de hand van deze schets kan dan tot
invulling van de vacature worden overgegaan. Indien een voordracht
plaatsvindt van een persoon die reeds eerder deel heeft uitgemaakt van de
Raad van Toezicht, vindt voorafgaand daaraan door de raad een evaluatie van
diens functioneren in de raad plaats, waarbij tevens wordt getoetst aan de
profielschets van de raad als zodanig.
5. Tussentijds benoemde leden van de Raad van Toezicht nemen op het rooster
van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen. Zij treden echter niet
automatisch in de functie van hun voorganger.
Schorsing en ontslag
Artikel 22
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De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen.
De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan wegens
verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens
ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn
handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting
kan worden verlangd.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid kan worden genomen met
een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige
stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht
aanwezig zijn, betrokkene(n) niet meegerekend. Een rechtsgeldig besluit kan
eveneens worden genomen, indien ten hoogste één lid van de raad van
toezicht afwezig is. Het bepaalde in artikel 27, tweede lid, is van
overeenkomstige toepassing.
Tot schorsing of ontslag kan slechts worden besloten, nadat de betrokkene(n) in
de gelegenheid is (zijn) gesteld zich tegenover de Raad van Toezicht te
verklaren.
Een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht, die niet binnen zes
maanden wordt gevolgd door een ontslagbesluit, vervalt door het enkele
verloop van die termijn.
Een geschorst lid van de Raad van Toezicht is niet bevoegd de in deze statuten
en in het reglement van de Raad van Toezicht aan leden van de Raad van
Toezicht toegekende bevoegdheden uit te oefenen.

Einde lidmaatschap raad van toezicht
Artikel 23
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
1. door overlijden.
2. door aftreden volgens rooster.
3. door ontslag bij besluit van de Raad van Toezicht.
4. door ontslagneming.
5. door het bereiken van de zevenenzestig jarige leeftijd.
6. door verlies van de bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan.
7. door ontslag door de rechtbank op een wijze analoog aan die welke vermeld
staat in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
8. door het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de stichting als
bedoeld in artikel 7:610 BW.
9. doordat zich één van de onverenigbaarheden genoemd in artikel 20
voordoet.

Taken en bevoegdheden
Artikel 24
1. Behoudens het elders in de statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot
taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden onderneming.
De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde.
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De raad is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening
van dat toezicht nodig zijn. De raad is niet gehouden over zijn handelingen
verantwoording af te leggen aan het bestuur.
De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten van de
het bestuur te schorsen. Een schorsing dient met redenen te zijn omkleed.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich
naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming.
Leden van de raad vervullen hun taak zonder mandaat van degene door wie
ze zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de stichting betrokken
deelbelangen.
Het bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taak noodzakelijke gegevens.
De Raad van Toezicht voert tenminste vier maal per jaar overleg met het
bestuur.
Indien het bestuur - door welke oorzaak ook - komt te ontbreken, neemt de
Raad van Toezicht de bestuurstaken waar, tot dat een nieuw bestuur is
benoemd. De raad is bevoegd één of meer personen daartoe aan te wijzen. De
Raad van Toezicht dient binnen zes maanden een nieuw bestuur te benoemen.

Vergaderingen
Artikel 25
1. Ieder kalenderkwartaal wordt er ten minste één vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de raad
van toezicht of een bestuurder dit nodig acht.
3. Wanneer twee leden van de Raad van Toezicht het nodig achten dat een
vergadering wordt gehouden, kunnen zij de voorzitter schriftelijk en onder
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering
bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg
dan zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de
wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk
verzoek wordt geacht in elk geval geen gevolg te zijn gegeven, indien de
vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt gehouden.
4. De vergadering wordt geleid door de voorzitter.
Uitnodiging tot vergadering
Artikel 26
1. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van artikel 25 de vergadering door
tenminste twee leden van de Raad van Toezicht wordt bijeengeroepen,
geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste
zeven dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet
worden meegerekend. Snellere bijeenroeping is mogelijk, indien zulks – volgens
het oordeel van de voorzitter – noodzakelijk is.
3. In de schriftelijke oproeping - per brief, fax of e-mail - wordt in ieder geval
vermeld:
a. dag, datum, tijd en plaats van bijeenkomst.
b. de op de agenda geplaatste onderwerpen.
4. De leden van het bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht
bij, tenzij de raad te kennen geeft zonder het bestuur te willen vergaderen.
Besluitvorming
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Artikel 27
1. Besluiten kunnen slechts genomen worden over onderwerpen die bij de
oproeping zijn medegedeeld. Zijn echter ter vergadering alle leden van de
Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen (unaniem),
ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het
houden van vergaderingen niet in acht genomen.
2. De Raad van Toezicht kan geen rechtsgeldige besluiten nemen indien ter
vergadering niet tenminste de helft van de leden aanwezig is. Blijkt ter
vergadering het vereiste aantal leden om rechtsgeldige besluiten te nemen niet
aanwezig te zijn, dan wordt uiterlijk binnen twee weken een nieuwe vergadering
bijeengeroepen.
De alsdan aanwezige leden kunnen ter vergadering rechtsgeldige besluiten
nemen.
Stemmingen
Artikel 28
1. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Over zaken wordt in de regel mondeling, over benoeming van personen wordt
schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd. Over zaken wordt schriftelijk
gestemd indien de meerderheid van de ter vergadering aanwezigen hiertoe
besluit. Ter beoordeling van de voorzitter kan evenwel, zowel over zaken als over
personen, stemming bij handopsteking of bij acclamatie plaatsvinden, tenzij één
van de leden van de raad hoofdelijke stemming verlangt.
3. Ongeldige en blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
4. Stemmen bij volmacht of last is niet toegestaan.
Staken der stemmen, oordeel van de voorzitter
Artikel 29
1. Staken de stemmen over de benoeming van personen, dan wordt de beslissing
uitgesteld tot een volgende vergadering. Staken ook dan de stemmen, dan
vindt geen benoeming plaats.
2. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd wordt over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel door de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van het eerder
genomen besluit.
Hoofdstuk IV
Boekjaar, jaarstukken en begroting
Boekjaar
Artikel 30
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Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar
Jaarstukken
Artikel 31
1. Het bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een
jaarrekening, een jaarverslag op, die moeten voldoen aan de voorschriften die
ter zake voor onderwijsinstellingen gelden.
2. De Raad van Toezicht laat de in eerste lid bedoelde stukken onderzoeken door
een door hem aangewezen accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of aan een organisatie waarin zodanige
accountants samenwerken. Wijst de Raad van Toezicht geen accountant aan
dan wordt deze door het bestuur aangewezen.
3. De opdracht tot beoordeling van deze stukken kan worden ingetrokken door
het orgaan dat deze opdracht heeft verleend. Indien het bestuur de opdracht
tot beoordeling heeft verleend, kan deze tevens worden ingetrokken door de
Raad van Toezicht.
4. Het bestuur stelt de stukken als bedoeld in het eerste lid niet vast en de Raad
van Toezicht keurt deze niet goed alvorens zij kennis hebben genomen van de
bevindingen van de accountant.
5. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de leden van het bestuur en de
leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van
één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt.
Begroting
Artikel 32
1. Uiterlijk vóór afloop van het boekjaar stelt het bestuur de begroting voor het
komende boekjaar vast.
2. Het bestuur behoeft daartoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht.
Hoofdstuk V.
Wijziging van de statuten
Voorwaarden
Artikel 33
1. Wijziging van de statuten geschiedt door het bestuur. Zij behoeft hiervoor de
voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in
een vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van een
wijziging van de statuten kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle
leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet
aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin
met een meerderheid van tenminste 2/3 van de alsdan uitgebrachte geldige
stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige leden.
4. Zij die de oproeping tot de vergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten een afschrift van dat

Voorzitter RvT

Governance Stichting Fedra

voorzitter CvB

18

5.

6.

voorstel, waarin de voorgenomen wijziging woordelijk is opgenomen, voegen bij
de oproeping.
Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter
vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het
voorgenomen besluit tot wijziging van de statuten met algemene stemmen
wordt goedgekeurd.
De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.

Hoofdstuk VI.
Ontbinding van de stichting
Wijzen van ontbinding
Artikel 34
De stichting wordt ontbonden:
1. bij een daartoe strekkend besluit van het bestuur.
2. na faillietverklaring door hetzij opheffing van het faillissement wegens de
toestand van de boedel, hetzij door insolventie.
3. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt.
Voorwaarden
Artikel 35
1. Voor een besluit tot ontbinding van de stichting behoeft het bestuur de
goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Goedkeuring kan slechts geschieden bij een besluit van de Raad van Toezicht in
een vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
ontbinding van de stichting zal worden voorgesteld. Tot goedkeuring van de
ontbinding van de stichting kan worden besloten met een meerderheid van
tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen indien ter vergadering alle
leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn.
3. Mocht ter vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet
aanwezig zijn, dan wordt een volgende vergadering bijeengeroepen, waarin
met een meerderheid van tenminste 2/3 van de alsdan uitgebrachte geldige
stemmen een besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige leden.
4. Zij die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezicht ter
behandeling van een voorstel tot ontbinding van de stichting hebben gedaan,
moeten een afschrift van dat voorstel voegen bij de oproeping.
5. Het bepaalde in het tweede en vierde lid is niet van toepassing, indien ter
vergadering alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn en het besluit tot
goedkeuring van de ontbinding van de stichting met algemene stemmen wordt
genomen.
Hoofdstuk VII.
Reglementen
Reglementen
Artikel 36
1. Reglementen – uitgezonderd het reglement voor het bestuur en de Raad van
Toezicht - worden vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.
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2.
3.

Het reglement voor het bestuur en de Raad van Toezicht zal worden vastgesteld
en gewijzigd door de Raad van Toezicht.
De reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet
of met deze statuten.
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Bijlage 3

Reglement voor de Raad van Toezicht

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement
1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht op 25 oktober
2013. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot
aangelegenheden van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht,
dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, dienen worden nageleefd.
Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor
zijn functioneren als uitgangspunt hanteren de Code Goed Bestuur in het Primair
Onderwijs.
3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde vergadering van de Raad van Toezicht heeft het
bestuur verklaard, in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin
opgenomen regels, voor zover die hen regarderen, te zullen naleven.
4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad
van Toezicht in het jaarverslag.
Artikel 2

Samenstelling Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de statuten, bestaat de Raad van
Toezicht uit vijf tot zeven natuurlijke personen. In meerderheid dient de Raad van Toezicht
te bestaan uit personen die geen bestuursfunctie bij Fedra hebben gehad.
2. De Raad van Toezicht neemt onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental
indien het aantal leden van de Raad van Toezicht minder is dan het door de Raad van
Toezicht vastgestelde aantal.
Artikel 3

Benoeming Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het bestuur, een schriftelijk profiel van de raad
op waarin, omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In
voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per jaar, zal door de Raad van
Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan. Het
profiel van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het verslag van de Raad van
Toezicht en in het jaarverslag.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden de leden van de Raad van
Toezicht benoemd door de Raad van Toezicht. Benoeming dient te geschieden aan de
hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Alvorens de Raad van Toezicht een persoon die een bestuursfunctie bij de stichting heeft
gehad tot lid van de Raad van Toezicht benoemt, consulteert de Raad van Toezicht het
bestuur en overweegt welke invloed het voormalig bestuurslidmaatschap heeft op het
functioneren in en van de raad en op het functioneren van het bestuur.
Artikel 4

Onverenigbaarheden

1.

Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon waarvoor een van de
onverenigbaarheden conform artikel 5 van de statuten van toepassing is.

2.

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van)
onverenigbaarheid, als in het vorige lid van dit artikel bedoeld, zou kunnen optreden, of
een anderszins tegenstrijdig belang tussen Fedra en het desbetreffende lid van de Raad
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van Toezicht, dient het desbetreffende lid via de voorzitter de Raad van Toezicht hiervan
onverwijld in kennis te stellen.
3.

Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het
vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht elk
afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins
tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de vice-voorzitter de overige leden van de
Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren.

4.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele
onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het
desbetreffende lid van de Raad van Toezicht aan de oplossing mee.

5.

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan
incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht
af te treden.

6.

In verband met het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel dient ieder lid van de
Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de
eigen positie in de raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en besluit van de Raad
van Toezicht en daar naar zal handelen.

Artikel 5

Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig hetgeen in de statuten is bepaald treedt een lid van de Raad van
Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen rooster van
aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van
aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht
tegelijkertijd aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten artikel 21 lid 2 kan een op grond van het
vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht twee keer worden herbenoemd.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van
Toezicht een evaluatiegesprek voeren met betreffend lid en de overige leden van de
Raad van Toezicht elk afzonderlijk over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn
van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode, het alsdan
geldende profiel van de Raad van Toezicht, alsmede de leeftijd van het betrokken lid
van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft neemt een lid deze taak over.
Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
Artikel 6

Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten kan de Raad van Toezicht een lid van de
Raad van Toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond
waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van Fedra
kan worden verlangd.
2. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht,
buiten aanwezig van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten,
de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot
ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft
dan zal een lid, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad
van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren.
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3. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag, overeenkomstig het bepaalde in de statuten,
niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens
ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten is voor een besluit als bedoeld in lid 1 van
dit artikel een meerderheid van tweederde vereist in een vergadering waar alle leden
van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de
onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig
bes1uit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de
reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in
het besluit wordt genoemd.
5. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het
desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
6. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn
aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de raad,
hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en
daarnaar zal handelen.
Artikel 7

Taken Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Toezicht tot taak
toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken in Fedra. De
leden van de Raad van Toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het
belang van Fedra.
2. Bij zijn toezicht, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, hanteert de Raad van Toezicht als
uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire
beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Toezicht
erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en
andere voorschriften en dat de continuïteit van Fedra gewaarborgd is. De Raad van
Toezicht vergewist zich dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede
gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
3. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten heeft de Raad van Toezicht de
bevoegdheid de uitvoering van besluiten van het bestuur te schorsen.
4. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten staat de Raad van Toezicht het bestuur met
raad ter zijde.
5. Besluiten van het bestuur, waarvoor op grond van de statuten goedkeuring door de
Raad van Toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de Raad van Toezicht
deze goedkeuring schriftelijk heeft verstrekt, waaronder vastlegging in de notulen is
begrepen.
6. De betrokkenheid van de Raad van Toezicht bij de belangrijkste beleidsbeslissingen krijgt
concreet vorm door het verlenen van voorafgaande goedkeuring aan besluiten inzake
de volgende onderwerpen:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
vaststelling dan wel wijziging van de begroting.
vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning.
een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het bestuursreglement.
een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm.
het uitgeven van schuldbrieven.
het vaststellen dan wel wijzigen van een beleggings- en treasurybeleid.
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h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers.
i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers.
j. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking met een
andere rechtspersoon, indien deze samenwerking ingrijpend is.
k. het oprichten van andere rechtspersonen.
l. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen.
m. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement
n. investeringen boven een door de raad van toezicht te bepalen waarde, voorzover
de raad aan deze investeringen niet reeds eerder haar goedkeuring heeft gehecht
bij goedkeuring van de begroting of het beleidsplan.
7. De Raad van Toezicht wordt verplicht geïnformeerd over de volgende onderwerpen:
•
jaarbegroting
•
meerjaren onderhoudsbegroting
•
begrotingswijzigingen
•
formatieplannen
Artikel 8

Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van
Toezicht het bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige
arbeidsvoorwaarden van het bestuur vast.
Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in het bestuur moet voorzien, stelt de
raad een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en
te benoemen. De Raad van Toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met de zittende
leden van het bestuur (bij een bestuur bestaande uit meer personen) en vraagt advies
aan het directieberaad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een
taakomschrijving.
3. Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag
van een lid van het bestuur, zal de raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn
midden het betrokken lid van het bestuur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht
zorgvuldig overleg plegen met de zittende leden van het bestuur en advies vragen aan
het directieberaad en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Indien
schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden
onmiddellijk aan het desbetreffende lid van het bestuur schriftelijk bevestigd.
4. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur een of meerdere leden van de Raad
van Toezicht tijdelijk met het bestuur van Fedra belast, dan treden zij voor die tijd af als lid
van de Raad van Toezicht.
5. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt de stichting, in alle gevallen waarin
de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft
met een of meer leden van het bestuur, vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.
6. De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde
beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het bestuur daarop
adequaat reageert. Op een vast tijdstip in het jaar bespreekt de Raad van Toezicht de
beoordeling van het bestuur en de kwaliteit van het functioneren van het bestuur.
Artikel 9

Voorzitter

1. De Raad van Toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de Raad van
Toezicht op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en
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ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per
jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past het
profiel zo nodig aan.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt de voorzitter door de Raad van
Toezicht benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als
bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. Een persoon die een bestuursfunctie bij Fedra heeft gehad wordt bij voorkeur niet tot
voorzitter benoemd, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn die een andere beslissing
rechtvaardigen.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de
Raad van Toezicht en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact
met het bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en
regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar
optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht bij de
werkzaamheden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad
van Toezicht.
6. De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van
de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
• coördinatie tussen de Raad van Toezicht en het bestuur
• afstemming van de informatievoorziening tussen het bestuur en raad van Toezicht
• het vervullen van een klankbordfunctie voor het bestuur. Via deze
klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de
Raad van Toezicht, het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.
Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van
Toezicht en het bestuur.

Artikel 10

Honorering en vergoeding van kosten

1.

De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de eigen vergoeding vast. De Raad van
Toezicht richt zich hierbij naar een leidraad die door de PO-Raad wordt vastgesteld. De
Raad van Toezicht maakt de vergoedingsregeling openbaar en verantwoordt deze
jaarlijks in de jaarrekening.

2.

Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van de reguliere
vergaderingen van de Raad van Toezicht worden door Fedra aan de leden van de
Raad van Toezicht vergoed. Alle overige kosten, welke leden van de Raad van Toezicht
in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door Fedra vergoed,
indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van
de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt
gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die gehanteerd wordt voor de andere leden
van de Raad van Toezicht.

3.

De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen
voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het commissariaat, worden
tussen Fedra en de individuele leden van de Raad van Toezicht schriftelijk vastgelegd.

4.

Voorts wordt de honorering bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht en
het jaarverslag.
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1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het
bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wordt ieder kalenderkwartaal tenminste
één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de
voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
3. Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of een of meer leden van het
bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij
de voorzitter van de Raad van Toezicht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de
te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter
aan een dergelijk verzoek geen vervolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een
vergadering bijeen te roepen. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen
gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek
wordt gehouden.
4. Aan de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, neemt het bestuur
deel.
5. De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel,
worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve
de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van
Toezicht vast te stellen punten, welke hij iedere vergadering aan de orde wenst te zien. In
ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar over de
volgende onderwerpen:
• de begroting
• de
conceptjaarstukken
(jaarrekening
en
jaarverslag
alsmede
het
accountantsverslag en de managementletter)
• de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Fedra en de strategie
en risico's verbonden aan de stichting, mede in het licht van het lange termijn
karakter van de activa en de aard van de financiering
• de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur van de opzet en de werking
van de interne beheersingssystemen
• de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad van Toezicht en de leden van
het bestuur.
6. Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad
van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze
vergadering heeft als doel het functioneren van het bestuur te evalueren, met inbegrip
van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften.
7. Voorts vergadert de Raad van Toezicht een keer per jaar om het eigen functioneren te
evalueren.
8. De vergaderingen als bedoeld in de leden 2, 3, 6 en 7 van dit artikel worden in beginsel
gehouden ten kantore van Fedra. Van het houden van vergaderingen van de Raad van
Toezicht wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht en in het
jaarverslag.
9. Behalve wanneer overeenkomstig lid 3 van dit artikel en overeenkomstig het bepaalde in
de statuten de vergadering door een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of een
of meer leden van het bestuur wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping uit naam
van de voorzitter.
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10. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten geschiedt de oproeping met inachtneming
van een termijn van zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet worden meegerekend.
11. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten gebeurt de oproeping schriftelijk, waarbij
worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat
vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
12. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten worden de vergaderingen geleid door de
voorzitter. De notulen van de vergadering worden in de eerstvolgende vergadering door
de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
13. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde
onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergegeven op zodanige
wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of
leden van het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover
relevant, ter vergadering besprokene.
De notulen van de vergadering zijn vertrouwelijk. Bij de notulen wordt een aparte
besluitenlijst gevoegd, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en
goedgekeurde besluiten.
14. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten kunnen besluiten slechts worden genomen
over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld. Zijn echter ter vergadering
alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten
worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen mits met algemene
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en
het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
15. Voor zover de statuten en dit reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden
alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij
staking van stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven. Indien dan opnieuw
de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.
16. Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van
Toezicht bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad
van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht
overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van
Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 6 van dit reglement.
Artikel 12

Informatie

1. De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur
ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Fedra, welke informatie de
Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar
behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met het bestuur nader
afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang,
presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan Raad van Toezicht
informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij
deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad
van Toezicht op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het
kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te
beschouwen, als strikt vertrouwelijk te behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht
en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Voorzitter RvT

Governance Stichting Fedra

voorzitter CvB

27

4. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is
de Raad van Toezicht bevoegd zich op kosten van Fedra op enigerlei wijze te laten
bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.
Artikel 13

Relatie tot de accountant

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten wijst de Raad van Toezicht jaarlijks een
accountant, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, aan en
verleent hem opdracht de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag en prognoses) te
onderzoeken en daarover een verklaring, dan wel een mededeling af te leggen.
2. Aan de vergadering(en) van de Raad van Toezicht, waarin de conceptjaarstukken
(jaarrekening, jaarverslag en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de
managementletter worden behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
3. Bij de beoordeling van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, en overzicht cijfermatige
kengegevens en prognoses) zal de Raad van Toezicht zich in elk geval rekenschap
geven van keuzes en de toepassing der grondslagen voor vermogens- en
resultaatbepaling.
4. Voorts dient de Raad van Toezicht zich inzicht te verschaffen in en een kwalitatief
oordeel te geven over de diverse noodzakelijk geachte balansvoorzieningen, ook al
bestaat daarvoor een bestendige gedragslijn.
5. De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant verlopen via de voorzitter.
6. De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de
eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen.
7. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de eventueel door de accountant in de
managementletter gedane aanbevelingen, welke door de Raad van Toezicht wenselijk
worden geacht, daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd.
Artikel 14

Relatie tot de Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad

1. Het bestuur bevordert dat de Raad van Toezicht kennis kan nemen van de notulen van
de overlegvergaderingen van de stichting met het directieberaad en de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
2. Besluiten van het bestuur waarvoor op grond van de statuten voorafgaand goedkeuring
van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de Medezeggenschapsraad
een adviesrecht heeft, worden in de Raad van Toezicht behandeld nadat het advies van
de Medezeggenschapsraad is ontvangen.
Artikel 15

Informele contacten

Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen
wordt genomen ten aanzien van kwesties Fedra betreffende, zal in deze contacten
zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht althans de voorzitter,
in dit vertrouwen zal worden betrokken.
Artikel 16

Externe verantwoording

Ten behoeve van het jaarverslag van Fedra wordt door de Raad van Toezicht een verslag
opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende
onderwerpen behandeld:
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a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende jaarrekening en het jaarverslag
b. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht
c. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de
vergaderingen van de Raad van Toezicht
d. melding van aanwezigheid van een reglement voor toezicht en bestuur, waarin onder
andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen
e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de
benoemingsperioden
f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van
Toezicht
g. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren
en de relatie tot het bestuur
h. overige van belang zijnde informatie.
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Bijlage 4

Profielschets Raad van Toezicht

1. De functie van de Raad van Toezicht
In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van
de Raad van Toezicht binnen het kader van de regelgeving. Vervolgens wordt ingegaan
op de kwaliteitsprofielen van de Raad van Toezicht. De profielschets wordt afgesloten
met een zogenaamd kwaliteitsprofiel voor individuele leden van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt primair toezicht, daarnaast kunnen aan dit orgaan advies
en/of goedkeuringsbevoegdheden worden toegekend. Het betekent dat de Raad van
Toezicht met name een interne controlefunctie heeft, een interne controlefunctie die de
procedurele en inhoudelijke zuiverheid van de besluitvorming van het bestuur moet
beoordelen.
Tevens wordt de Raad van Toezicht gezien als toezichthouder op het maatschappelijk
belang dat door de instelling wordt gediend.
Binnen Fedra zijn drie belangen te onderscheiden, te weten: het onderwijskundig belang,
het leerlingen- en oudersbelang en het personeelsbelang. De afweging tussen deze
belangen wordt door het bestuur gedaan en wordt bewaakt door de Raad van Toezicht.
Dit betekent dat de Raad van Toezicht naast de bovengenoemde minimum
bevoegdheden, tevens de begroting ter goedkeuring krijgt voorgelegd. Daarnaast zal zij
vrij zijn gevraagd en ongevraagd het bestuur te adviseren.
2. Algemeen Kwaliteitsprofiel
Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat zij uit generalisten
bestaat die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale
besluitvorming zijn leden nodig die een aandachtsgebied hebben, maar bovenal een
helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid
verwacht. Zij moeten in staat zijn scherpe discussies collegiaal te voeren. Zij moeten
weten waarop zij dienen te toetsen en de juiste vragen kunnen stellen.
Hierbij is het gewenst een zeker evenwicht te bereiken tussen personen afkomstig uit het
bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.
De leden beschikken over de volgende nader geformuleerde kwaliteiten:
• het hebben van een helikopterview, analytisch vermogen en het kunnen
onderscheiden van hoofd- en bijzaken (denkniveau op tenminste Hbo-niveau)
• het in hoofdlijnen kunnen functioneren als een klankbord voor de bestuur voor diverse
(deel-)terreinen van beleid
• het hebben van kennis en ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• het hebben van inzicht in strategische vraagstukken
• het kunnen werken in teamverband
• het hebben van een algemene interesse voor de samenleving en het onderwijs
• het hebben van affiniteit met de doelstelling van Fedra
• beschikken over eigenschappen als discussievaardigheid, vergadervaardigheid,
besluitvaardigheid en communicatievaardigheid.
Minimaal twee leden dienen woonachtig te zijn in het werkgebied van de stichting.
Daarnaast zullen de leden binding moeten voelen met de samenleving in het algemeen
en het basisonderwijs in het bijzonder.
Vanuit de dagelijkse werkzaamheden van de leden van de Raad van Toezicht noch
anderszins mag van belangenverstrengeling sprake zijn.

Voorzitter RvT

Governance Stichting Fedra

voorzitter CvB

30

3. Bezetting van de Raad van Toezicht
Binnen de Raad van Toezicht zullen naast het vooral generalist zijn de volgende
disciplines/deskundigheden aanwezig zijn:
3.1 onderwijs
Bij deze deskundigheid gaat het om:
• kennis en ervaring op het gebied van het basisonderwijs
• visie op toekomstige rollen van basisscholen binnen het onderwijs in relatie tot
maatschappelijke ontwikkelingen en doelgroepontwikkelingen
• ideeën op het gebied innovatie van onderwijs
• affiniteit met leren en ontwikkelingsprocessen van kinderen.
3.2 financieel-economisch
Bij deze deskundigheid gaat het om:
• kennis van en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een
onderneming
• belangstelling voor financieel-economische vraagstukken en
managementtechnieken, zoals outputbudgettering en managerial control
• kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico's.
3.3 juridisch
Bij deze deskundigheid gaat het om:
• kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en
regelgeving
• contractvorming en eventueel procesrecht
• ervaring met politieke/bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen
• gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
3.4 betrokkenheid bij de doelgroep en de lokale gemeenschap
Bij deze deskundigheid gaat het om:
• kennis en inzicht in sociale processen
• communicatieve en sociale vaardigheden
• beschikt over brede maatschappelijke belangstelling
verankering bij de doelgroep en de lokale gemeenschap
• gevoel voor verhoudingen tussen partijen.

met

bij

voorkeur

een

Van ieder lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij of zij de ontwikkelingen
ten aanzien van zijn of haar kennisgebied weet te vertalen naar het onderwijs en Fedra
in het bijzonder.
Voorstelbaar is dat bepaalde kennisgebieden gecombineerd voorkomen in een
persoon. Dit betekent dan ook, dat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht vooral
gekeken wordt of de totale groep op bovengenoemde kennisgebieden voldoende in
huis heeft.
Gezien het belang van de financiële continuïteit is de bedrijfseconomische knowhow
vanuit meerdere personen en invalshoeken ingevuld.
4. Kwaliteitsprofiel voorzitter
Voor de voorzitter zijn de volgende functiekarakteristieken geformuleerd:
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•
•
•
•
•
•

(actief) agenda vormen en bewaken
stimuleren en afremmen van de discussie waar nodig
bewaken van de lijn in de discussie
schakelen tussen de Raad van Toezicht en het bestuur
het organiseren van de collegiale besluitvorming in de Raad van Toezicht
waar nodig onderhouden van externe contacten.

De voorzitter beschikt over de volgende kwaliteiten:
• uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden
• kennis van bestuurlijke besluitvormingsprocessen
• ruime bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan als voorzitter van een bestuur dan
wel Raad van Toezicht
• kennis op tenminste HBO-niveau
• inzicht in managementtaken van de directeur-bestuurder
• vaardigheden om te kunnen omgaan met belangentegenstellingen
• motiverende en spreekvaardige talenten
• brede maatschappelijke belangstelling, waardoor hij bij voorkeur bekend is met de
plaatselijke/ regionale politieke en de maatschappelijke verhoudingen
• over toegankelijke bestuurlijke en politieke contacten
• een gevoel voor publiciteitszaken.
Van de voorzitter wordt gevraagd, dat deze overdag bereikbaar is. Naast de
tijdsbesteding voor de reguliere vergaderingen, zal de voorzitter extra tijd besteden aan
het onderhouden van de noodzakelijke contacten.
Tenslotte is de voorzitter ingevoerd in de plaatselijke situatie.
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Bijlage 5

Bestuursreglement

De ondergetekenden,
-

De heer Dijkman Dulkes
in de hoedanigheid van voorzitter van de raad van toezicht van Fedra

-

De heer Keunen
in de hoedanigheid van voorzitter van het College van Bestuur van Fedra

-

Mevrouw Koning-Rosman
In de hoedanigheid van lid van het College van Bestuur van Fedra

In aanmerking nemende:
•

dat het bestuur van de stichting door middel van dit reglement uitvoering geeft aan
artikel 10 van de statuten van de stichting

•

dat partijen in dit reglement een nadere omschrijving wensen te geven van de interne
taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, alsmede de wijze waarop zij tot
besluitvorming overgaat

•

dat één en ander hierbij ter aanvulling op de bepalingen van de wet, de statuten van de
stichting, het reglement voor de Raad van Toezicht en de individuele
arbeidsovereenkomst, schriftelijk wordt vastgelegd in dit bestuursreglement

•

dat dit bestuursreglement is vastgesteld nadat het voorstel daarvan is goedgekeurd door
de Raad van Toezicht.

Verklaren te hebben vastgesteld als volgt:

Artikel 1

Doel bestuursreglement

1. Dit reglement heeft ten doel de in artikelen 3 t/m 15 van de statuten van de stichting
opgenomen bepalingen met betrekking tot het functioneren van het bestuur nader uit te
werken.
2. De bepalingen in de statuten van de stichting betreffende de bevoegdheden van het
bestuur alsmede de wettelijke bepalingen ter zake worden hierdoor niet ter zijde gesteld;
dit reglement vormt hierop slechts een aanvulling.

Artikel 2

Taakomschrijving en taakverdeling

1. Het bestuur heeft de leiding over de dagelijkse gang van zaken bij de stichting. Zij voert
alle de taken uit die voortvloeien uit wet- en regelgeving, de statuten, reglementen en/of
bestuursbesluiten. Het bestuur initieert en ontwikkelt strategisch en schooloverstijgend
beleid.
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2. Het bestuur stelt, na advies van het directieberaad, beleid vast voor zover dit niet
gedelegeerd is aan de schooldirecties. Het door de schooldirecties gevoerde beleid valt
onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. Onverminderd de taakomschrijving kan het bestuur te allen tijde besluiten een
aangelegenheid aan de Raad van Toezicht ter raadpleging voor te leggen.
4. Het bestuur zal alle informatie en documentatie die het in het kader van zijn functie
beschikbaar krijgt, in welke vorm ook, steeds met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid
behandelen, ook indien het bestuur op enig moment geen werkzaamheden meer
verricht ten behoeve van de stichting. Een (al dan niet) gewezen bestuurder is gehouden
tot vergoeding van alle schade die direct of indirect voortvloeit uit het onbevoegd
openbaar maken van deze gegevens.
5. Slechts in gevallen waarbij het belang van de stichting dit vordert, kan het bestuur
besluiten in een alsdan te beleggen bestuursvergadering tot het openbaar maken van
de in lid 4 van dit artikel genoemde gegevens.
6. Binnen het bestuur zijn onderling de aandachtsgebieden in portefeuilles verdeeld;
Lid College van Bestuur : Personeel en Organisatie, Onderwijskwaliteit
Voorzitter College van Bestuur : Financiën, Huisvesting, Externe relaties, Onderwijskwaliteit
7.

Het bestuur steunt voor haar werkzaamheden op de staf.

Artikel 3

Vertegenwoordiging

Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurslid, kan de stichting
niettemin door die bestuurder in en buiten rechte vertegenwoordigd worden, tenzij anders
door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld.

Artikel 4

Ontstentenis of belet

In het geval van ontstentenis of belet van het bestuur, worden een of meer leden van de
Raad van Toezicht benoemd tot waarnemend bestuur, een en ander als bedoeld in artikel
18 lid 7 van de statuten van de stichting.

Artikel 5

Bekendmaking van bestuursbesluiten

Het bestuur stelt per maand een besluitenlijst op, die bekend gemaakt wordt aan alle
betrokkenen.

Artikel 6

Bevoegdheidsbeperkingen bestuur

Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor
bestuursbesluiten, omtrent:
a. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag.
b. vaststelling dan wel wijziging van de begroting.
c. vaststelling van de meerjarenprognoses en de financiële meerjarenplanning.
d. een voorstel tot wijziging van de statuten en/of het bestuursreglement.
e. een voorstel tot ontbinding van de stichting of wijziging van de rechtsvorm.
f. het uitgeven van schuldbrieven.
g. het vaststellen dan wel wijzigen van een beleggings- en treasurybeleid.
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h. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal
werknemers.
i. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers.
j. het aangaan of verbreken van een al dan niet duurzame samenwerking met een andere
rechtspersoon, indien deze samenwerking ingrijpend is.
k. het oprichten van andere rechtspersonen.
l. het vaststellen dan wel wijzigen van het beleid van de stichting op hoofdlijnen.
m. het aanvragen van surséance van betaling of faillissement
n. investeringen boven een door de Raad van Toezicht te bepalen waarde, voorzover de
raad aan deze investeringen niet reeds eerder haar goedkeuring heeft gehecht bij
goedkeuring van de begroting of het beleidsplan.

Artikel 7

Secretariaat

1. Het bestuur voorziet in een secretariaat met een archief waarin notulen en andere
vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie aangaande
het bestuur en de stichting worden bewaard.
2. Indien nodig kan het bestuur besluiten één van de werknemers van de stichting te
belasten met het beheer van dit secretariaat.

Artikel 8

Nevenfuncties

Een bestuurslid van de stichting zal slechts nevenfuncties aanvaarden na daartoe de
schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Raad van Toezicht.
De toestemming zal slechts worden geweigerd als het verlenen van toestemming het belang
van de stichting zou kunnen schaden.

Artikel 9

Wijzigingen

Dit reglement kan onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht schriftelijk
worden gewijzigd of aangevuld.

Artikel 10

Beëindiging/geschillen

Dit reglement eindigt bij besluit van de Raad van Toezicht.
Indien een bestuurslid wordt ontslagen zal dit reglement van kracht blijven. Bij vervanging of
benoeming van één dan wel meerdere nieuwe bestuursleden zal de Raad van Toezicht
ervoor zorg dragen dat deze bestuursleden aan dit bestuursreglement zijn gebonden.
Gedeeltelijke nietigheid van dit reglement of een aanvulling hierop brengt geen nietigheid
mee van de resterende bepalingen.
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Bijlage 6

Taken en functie van het directieberaad

1. Inleiding
Fedra kent als structuur van bestuurlijke organisatie het zogenaamde Raad van
Toezichtmodel. De bestuursverantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. In deze notitie wordt
ingegaan op de taken en rollen van het directieberaad in het Raad van Toezichtmodel.
2. Het directieberaad in het Raad van Toezichtmodel
Het is noodzakelijk - en ook voor de kwaliteit van de organisatie als geheel gewenst - dat het
college van bestuur in de uitvoering van de werkzaamheden geadviseerd en gesteund
wordt door een directieberaad. Het bestuur kan niet functioneren zonder de adequate hulp
van een beleidsinitiërend, -voorbereidend en ondersteunend orgaan.
Daarnaast heeft het bestuur een klankbord nodig om te kunnen toetsen in hoeverre de
voorgenomen besluiten/voornemens uitvoerbaar zijn voor de stichting.
3. Juridische uitgangspunten
Statutair wordt de stichting bestuurd door een college van bestuur. Het college kan bestaan
uit één of meerder personen. Binnen het directieberaad heeft het bestuur daardoor een
juridische positie die anders is dan die van de overige leden van de directieberaad.
4. Functies van het directieberaad
4.1.
Overleg van de top van de organisatie
De eerste functie van het directieberaad is het fungeren als overleg tussen de gezamenlijke
schooldirecties en het bestuur. In het directieberaad worden alle zaken besproken die te
maken hebben met de aansturing van de stichting en de voorbereiding en uitvoering van
stichtingsbeleid.
4.2.
Advisering van de het bestuur
De tweede functie van het directieberaad is de advisering aan het bestuur. Het bestuur van
de Stichting kan bij uitoefening van haar taken gebruik maken van informatie van het
directieberaad. Het directieberaad is daarbij het orgaan waarin bestuursbesluiten vooraf
worden besproken en getoetst op haalbaarheid en passendheid bij het vastgestelde beleid.
Het directieberaad heeft derhalve geen gedelegeerde bevoegdheden. Formeel worden
besluiten genomen het bestuur.
5. Praktische invulling
5.1
Huishoudelijk reglement
Er is een huishoudelijk reglement voor het directieberaad opgesteld.
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Bijlage 7

Directiestatuut

Dit directiestatuut is vastgesteld door het bestuur van Stichting Fedra als bevoegd gezag van
onderstaande basisscholen
Anjelier
Ark
Westbroek
Bethel
Hoeksteen
Lunetten
Panta Rhei
Sleutelbloem
Triangel
Vrijheit
Wilgeroos
Zeearend

Beverwijk
Heemskerk
Velserbroek
Beverwijk
Velserbroek
Heemskerk
Beverwijk
Beverwijk
Velsen- Noord
Wijk aan Zee
Beverwijk
Beverwijk

Deze vaststelling is geschied na overleg met de betrokken schooldirecties en na advisering
door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
Het directiestatuut bevat bepalingen ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de
schooldirecties. Tevens is aangegeven welke taken en bevoegdheden de schooldirecties
namens de het bestuur zullen uitoefenen.
Dit directiestatuut treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013 en geldt tot en met 31
juli 2018.
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit directiestatuut wordt verstaan onder:
a. Stichting: de rechtspersoon als bedoeld in artikel 55 WPO;
b. College van Bestuur : het bestuur van de stichting als bedoeld onder a.;
c. Raad van Toezicht: toezichthoudend orgaan van de stichting;
d. schooldirectie: leden van de directie van de school zoals bedoeld in artikel 29 WPO
en artikel I-Q 201 sub c van het RPBO;
e. DGO: Decentraal Georganiseerd Overleg als bedoeld in hoofdstuk IV-F van het RPBO.
Artikel 2
2 Verantwoording en werkwijze van de schooldirectie
1. De directeur van een schooldirectie, bestaande uit de directeur van die school en
een of meer adjunct-directeuren, is, onverminderd hetgeen voortvloeit uit de door
ieder afzonderlijk afgesloten arbeidsovereenkomst, verantwoording schuldig aan de
het bestuur terzake van de wijze waarop de opgedragen taken en bevoegdheden
worden uitgeoefend.
2. De directeur van een school kan een besluit herzien wanneer een besluit van de
adjunct-directeur van die school zijns inziens in strijd is met de verantwoordelijkheid als
bedoeld in artikel 29 lid 1 WPO.
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3. De directeur van een school bevordert de samenhang en coördineert de
werkzaamheden van de schooldirectie.
4. De schooldirectie neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de regels in acht
die
bij
of
krachtens
de
Wet,
de
statuten,
het
bestuur,
het
medezeggenschapsreglement van de school en dit directiestatuut zijn gesteld.
Artikel 3 Taken en bevoegdheden
3.2

schooldirectie

I. Algemene taken en bevoegdheden
A Op niveau van de eigen school
De schooldirectie is onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast met:
• het geven van leiding aan de school;
• het geven van vorm en inhoud aan de levensbeschouwelijke aspecten van de
school, in overeenstemming met de statutaire doelstelling van de stichting;
• het initiëren en zorg dragen voor voorbereiding en uitvoering van het
onderwijskundig, schoolorganisatorisch en huishoudelijk beleid in de school;
• het voorbereiden en uitvoeren van het personeelsbeleid in de school;
• het voorbereiden en uitvoeren van het financiële en materiële beleid in de school;
• het (doen) uitvoeren van administratieve en beherende taken in de school;
• het onderhouden van interne en externe contacten met betrekking tot de
vorengenoemde taken;
• het geven van onderwijs en het verrichten van de daaruit rechtstreeks voortvloeiende
werkzaamheden, voor zover de belanghebbende niet geheel is vrijgesteld van het
geven van onderwijs;
• het opstellen van een onderwijskundig rapport over iedere leerling die de school
verlaat ten behoeve van de ontvangende school;
• het bevorderen van participatie en zeggenschap van teamleden;
• het bevorderen van betrokkenheid en participatie van de ouders;
• het deelnemen aan het directieberaad;
• al hetgeen overigens binnen een normale directietaak past;
• schorsing van leerlingen.
B Op niveau van de stichting
De schooldirectie maakt deel uit van het directieberaad van de stichting Fedra. Binnen dit
beraad heeft de schooldirectie de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Het gevraagd en ongevraagd informeren van het bestuur over alle relevant te
achten zaken;
• het mede voorbereiden van beleid ten behoeve van besluitvorming door de het
bestuur;
• het geven van een mening/adviezen over beleidsvoorstellen;
• het onderling afstemmen van uitvoeringsaangelegenheden;
• het halen en brengen van informatie door de directeuren om hun eigen
professionaliteit te verbeteren.
II. Bijzondere taken en bevoegdheden schooldirectie
Binnen de door het bestuur vastgestelde algemene beleidskaders en de regels van het RPBO
en de CAO-PO worden, rekening houdend met het gegeven dat de omvang van de lesvrije
tijd van de directie van een school zodanig moet zijn dat redelijkerwijs van verantwoord
leiding geven sprake kan zijn, aan de schooldirectie de volgende taken opgedragen en
bevoegdheden gegeven.
A. Levensbeschouwelijke identiteit
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1. Vormgeven en bewaken van de levensbeschouwelijke identiteit van de school.
B. Onderwijskundig beleid
1. Initiëren van onderwijskundig beleid.
2. Formuleren van evenwichtige uitgangspunten en doelstellingen van de school.
3. Bewaken van de kwaliteit van het onderwijs.
4. Concretiseren van de doelstellingen en afstemming van de didactische en
pedagogische aanpak in alle klassen.
5. Opstellen en uitvoeren van het schoolplan.
6. Opstellen van de schoolgids.
7. Uitvoeren van het zorgplan van het samenwerkingsverband.
8. Opstellen van een schoolspecifiek zorgplan.
9. Aangaan, wijzigen of verbreken van een duurzame samenwerking met instellingen
die werkzaam zijn op onderwijskundig terrein.
10. Deelnemen aan een onderwijskundig project of experiment.
11. Laten verrichten van ondersteunende werkzaamheden door ouders ten behoeve van
de school en het onderwijs.
C. Materieel en financieel beleid en beheer
1. Opstellen van de begroting van de school.
2. Doen van uitgaven tot het beloop van de bedrage van de vastgestelde begroting.
3. Aangaan van contracten en andere financiële verplichtingen binnen de begroting
4. Aanschaffen en beheren van inventaris en leermiddelen voorzover vallend binnen de
begroting.
5. Beheren van schoolse voorzieningen waaronder methodieken, exploitatie en
personeel.
6. Toezien op het beheer van de huisvesting.
7. Toezien op het beheer van de schoolschoonmaak.
8. Behartigen van de gang van zaken ten aanzien van sponsoring.
D. Personeelsbeleid
1. Geven van verlof als bedoeld in de CAO-PO.
2. Voeren van functioneringsgesprekken met alle medewerkers.
3. Voeren van beoordelingsgesprekken met alle medewerkers.
4. Conform het verzuimprotocol melden van ziekte en herstel en begeleiden van
reïntegratie.
5. Bevorderen en bewaken van veiligheid en goede arbeidsomstandigheden voor allen
in de school.
6. Opstellen van het functiebouwwerk en het schoolformatieplan.
7. Zorgen voor een evenwichtige taaktoedeling en taakbelasting.
8. Opstellen van taakomschrijvingen incl. toezicht daarop.
9. Een plaats hebben in de procedure voor werving, selectie en voordracht voor
benoeming van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.
10. Uitvoeren van de werktijdenregeling.
11. Jaarlijks opstellen van een (na-)scholingsplan.
12. Toelaten in stage van studenten die elders in opleiding zijn voor een functie.
13. Bijhouden van dossiers als inleiding op disciplinaire maatregelen personeel.
14. Uitvoeren van de jubileum- en festiviteitenregeling.
E. Overige zaken
1. Overleggen met de medezeggenschapsraad.
2. Overleggen met de ouderraad.
3. Bevorderen van een goede communicatie over alles wat de school aangaat.
4. Het vormgeven van de PR van de school.
5. Verzorgen en onderhouden van externe contacten namens de school.
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6. Regelen van de correspondentie met betrekking tot de schoolzaken en
tekenbevoegdheid in zaken en aangelegenheden waarvoor een bevoegdheid is
gegeven.
Artikel 4 Algemeen toezicht door het bestuur
1. Het bestuur kan in zwaarwegende gevallen een besluit van de schooldirectie wegens
strijdigheid met het strategisch beleid, het stichtingsbelang een algemeen
verbindend voorschrift, de statuten, dit directiestatuut, de redelijkheid en billijkheid,
het belang van de school, het belang van de stichting als geheel of het belang van
een of meer andere scholen van de stichting geheel of gedeeltelijk schorsen of
vernietigen, gehoord hebbende de schooldirectie.
2. Een besluit tot schorsing of vernietiging wordt, met redenen omkleed, bekend
gemaakt aan de schooldirectie, de belanghebbende(n) en voor zover van
toepassing de medezeggenschapsraad.
3. Schorsing schort de werking van het besluit, onderscheidenlijk van de geschorste
onderdelen of bepalingen van het besluit, onmiddellijk op.
Artikel 5 Overleg
1. De directeur van de school voert, namens het bestuur, het overleg met de
medezeggenschapsraad.
2. Op initiatief van het bestuur zelf, op verzoek van de directeur van de school of op
verzoek van de medezeggenschapsraad kan het bestuur de directeur van de school
ontheffen van de taak om een bespreking namens het bestuur te voeren.
3. De schooldirectie brengt
advies
medezeggenschapsaangelegenheden.

uit

aan

het

bestuur

terzake

van

Artikel 6 Werkingsduur en wijzigingen
1. Dit directiestatuut heeft een werkingsduur van vijf jaar. Tijdig, dat wil zeggen tenminste
drie maanden voor de expiratiedatum, zal worden bezien of wijziging nodig en/of
gewenst is. Is wijziging niet aan de orde, dan wordt de werkingsduur voor dezelfde
periode verlengd.
2. Vaststelling of wijziging van dit statuut geschiedt door het bestuur na overleg met de
schooldirecties, onverlet de bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap
Artikel 7 Geschillen en niet voorziene onderwerpen.
Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatiegeschillen
beslist de het bestuur. Over eventuele geschillen binnen de school tussen directieleden
onderling of tussen de directeur enerzijds en organen, groeperingen of individuele personen
anderzijds oordeelt de het bestuur.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
De leden van het bestuur zijn bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als zijnde degene
die bevoegd zijn tot het verrichten van alle handelingen namens de stichting.
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Bijlage 8

Reglement op het directieberaad

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de stichting: de stichting Fedra;
b. de statuten: de statuten van de stichting;
c. het directieberaad: het beraad als bedoeld in artikel 2 van dit reglement;
d. directeur: een directeur als bedoeld in artikel 29 WPO;
e. voorzitter: de voorzitter van het College van Bestuur
f. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 4 van de statuten;
g. het bestuur: de leden van het College van Bestuur
h. directiestatuut: het directiestatuut van de stichting Fedra.
SAMENSTELLING DIRECTIEBERAAD
Artikel 2
Het directieberaad
bestuursleden.

bestaat

uit

de

schooldirecteuren,

de

beleidsadviseur

en

de

Artikel 3
De voorzitter van het College van Bestuur is voorzitter van het directieberaad, het lid van het
College van Bestuur is de plaatsvervangend voorzitter van het directieberaad.
Artikel 4
De voorzitter heeft de volgende taken:
a. Het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van het directieberaad;
b. het opstellen van een jaarrooster waarin wordt vermeld wanneer, waar en op welke
tijden het directieberaad vergadert;
c. het aansturen en bewaken van de beleidsvoorbereiding;
d. het opstellen van een jaarplanning voor de beleidsvoorbereiding;
e. het bieden van ruimte voor meningsvorming;
f. het bevorderen van openheid en onderling overleg in het directieberaad;
g. het informeren van het directieberaad over de bestuurlijke besluitvorming;
h. het zorgen voor draagvlak met betrekking tot beleidsontwikkeling.
Artikel 5
Alle directeuren wonen de vergaderingen van het directieberaad bij. De voorzitter verleent
de directeur toestemming afwezig te zijn.
Artikel 6
Daartoe uitgenodigd door de voorzitter kunnen externe deskundigen de vergaderingen
bijwonen.
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TAKEN DIRECTIEBERAAD
Artikel 7
Het directieberaad heeft de volgende taken:
a. Het gevraagd en ongevraagd informeren van het bestuur over alle relevant te
achten zaken;
b. het mede voorbereiden van beleid ten behoeve van besluitvorming door het bestuur
in daartoe samengestelde werkgroepen;
c. het geven van een mening / advies over beleidsvoorstellen aan het bestuur;
d. het onderling afstemmen van uitvoeringsaangelegenheden;
e. het halen en brengen van informatie door de schooldirecties om hun eigen
professionaliteit te verbeteren.

WERKWIJZE
Artikel 8
Het directieberaad komt minimaal 2 keer per maand in vergadering bijeen.
Artikel 9
1. De voorzitter schrijft de vergaderingen van het directieberaad uit en stelt de agenda
voor de vergaderingen vast.
2. Elk directielid is gerechtigd onderbouwde agendapunten voor het directieberaad
aan te dragen. De voorzitter beslist of deze agendapunten worden opgenomen.
Indien de voorzitter de aangedragen agendapunten gemotiveerd niet opneemt
informeert hij de indiener schriftelijk en doet daarvan mededeling in het
directieberaad.
Artikel 10
De uitnodiging voor de vergadering en de daarbij behorende agenda worden minimaal een
week van te voren aan de directeuren toegestuurd.
Artikel 11
De voorzitter laat van de vergaderingen notulen en afsprakenlijsten maken. Deze notulen
worden binnen één week na de betreffende vergadering aan de directeuren toegestuurd.
Artikel 12
De leden van het directieberaad zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun
hoedanigheid vernemen ten aanzien waarvan de voorzitter hun geheimhouding heeft
opgelegd. Het voornemen om geheimhouding op te leggen wordt zoveel mogelijk voor de
behandeling van de betrokken aangelegenheid meegedeeld. De voorzitter zal bij het
opleggen van geheimhouding tevens meedelen welke schriftelijke of mondeling verstrekte
gegevens onder de geheimhouding vallen en hoe lang deze dient te duren.
WERKGROEPEN
Artikel 13
De voorzitter kan werkgroepen instellen ter voorbereiding van het beleid.
1. De voorzitter stelt in overleg met het directieberaad de werkgroepen samen, daarbij
rekening houdend met de deskundigheid van de betrokkenen.
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2. De afgevaardigden van het directieberaad nemen zonder last op ruggespraak zitting
in de werkgroepen zonder last of ruggespraak.
Artikel 14
Het directieberaad kan op eigen initiatief werkgroepen instellen.
Artikel 15
De werkgroepen bieden het bestuur de ontwikkelde beleidsvoorstellen aan. Het bestuur
besluit of het de aangeboden beleidsvoorstellen al dan niet gewijzigd wil overnemen en ter
advisering aan het directieberaad zal voorleggen. Indien het bestuur beslist de ontwikkelde
beleidsvoorstellen niet over te nemen informeert ze de betreffende werkgroep mondeling en
doet daarvan mededeling in het directieberaad.
STATUS EN WERKINGSDUUR
Artikel 16
Het bestuur stelt na overleg met het directieberaad het reglement op het directieberaad
vast.
Artikel 17
Het reglement treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het bestuur het heeft
vastgesteld.
Artikel 18
Wijziging of intrekking van het reglement geschiedt bij afzonderlijk bestuursbesluit na overleg
met het directieberaad. Een besluit tot wijziging of intrekking treedt in werking op de dag
volgend op de dag waarop het bestuur haar besluit heeft genomen.
SLOTBEPALING
Artikel 19
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij verschil van mening over de uitleg ervan
beslist het bestuur.
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Ondertekening Governance Stichting Fedra

Dit document “Governance Stichting Fedra” is vastgesteld door het bestuur en vooraf
goedgekeurd door de Raad van Toezicht, geparafeerd en getekend te Beverwijk op 01
november 2013 te Beverwijk.

R.J.C. Dijkman Dulkes
voorzitter Raad van Toezicht Fedra

Voorzitter RvT

J.A.M. Keunen
voorzitter College van Bestuur

Governance Stichting Fedra

voorzitter CvB

44

