
   

Directiestatuut Ichthus College (versie januari 2017)  1 
 

Directiestatuut  
Ichthus College 
 
 
 
 
 
 

 

Directiestatuut 
Versie : januari 2017 definitief 
Vastgesteld : MT 24 januari 2017 



   

Directiestatuut Ichthus College (versie januari 2017)  2 
 

 
 
 

 

Preambule 

 
Blijkens de statuten kent de Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs op reformatorische 
grondslag te Veenendaal en omgeving twee organen: de Raad van Toezicht en het College van 
Bestuur.  
 
De Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bepaalt dat bijzondere scholen onder het bestuur staan 
van een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich het geven van onderwijs in de zin 
van de WVO ten doel stelt, zonder daarbij het maken van winst te beogen. De Stichting voldoet aan 
dit vereiste. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag als bedoeld in de WVO. Het bevoegd 
gezag kan besluiten dat bepaalde wettelijke taken en bevoegdheden die op grond van de WVO in 
naam van het bestuur door een directielid, dat wil zeggen een directeur of het hoofd van een dienst, 
kunnen worden uitgeoefend. 
 
Binnen het Ichthus College zijn de volgende directeuren werkzaam: 

- Directeur vmbo 
- Directeur havo 
- Directeur vwo 
- Directeur Onderwijs 

 
Naast de directeuren zijn er binnen de school eveneens twee hoofden van dienst aangesteld, te 
weten: 

- Hoofd Onderwijs Ondersteunende Diensten (OOD) 
- Hoofd bedrijfsvoering (BV) 

 
In dit directiestatuut worden door het College van Bestuur taken en bevoegdheden aan directieleden 
van de school gemandateerd. Daarmee is dit directiestatuut op te vatten als het directiestatuut in de 
zin van artikel 32c van de WVO.  
Daarnaast regelt dit directiestatuut de werkwijze en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van 
de directieleden. 
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Begrippen 

 
In dit directiestatuut wordt verstaan onder: 
 

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van het Ichthus College te Veenendaal. 

Bestuur Het College van Bestuur en het bevoegd gezag in de zin van de 
WVO van de in stand gehouden scholengemeenschap. 

Directeur Persoon die door het Bestuur is aangesteld als verantwoordelijke 
van een afdeling (vmbo, havo, vwo) of beleidsterrein (onderwijs). 

Hoofd van Dienst Persoon die door het bestuur is aangesteld als verantwoordelijke 
van een ondersteunende afdeling (OOD of BV) 

Directie De directie wordt gevormd door het college van bestuur, de 
directeuren en de hoofden van dienst. 

Directielid Een lid van het directieteam. 

Directiestatuut Het reglement, waarmee met inachtneming van het bepaalde in de 
statuten, taken en bevoegdheden van het bestuur tezamen met 
bijbehorende instructies aan de directeuren of een directeur, de 
hoofden van dienst of een hoofd van dienst, word(t)(en) 
gemandateerd.  

Managementovereenkomst In het schoolplan worden voor een periode van enkele jaren de 
doelen, activiteiten, financiële kaders en resultaten van de 
scholengemeenschap geëxpliciteerd. De Bestuurder is, samen met 
de directie, verantwoordelijk voor de realisatie van het schoolplan en 
van het daaruit afgeleide jaarplan en afdelingsplannen. De plannen 
hebben daarmee tevens de status van een 
managementovereenkomst tussen de directeur of het hoofd van 
dienst en het bestuur. Meerjaarlijks wordt het schoolplan 
geëvalueerd en jaarlijks vindt een evaluatie plaats van de 
schooljaarplannen en afdelingsplannen. 

Opdragen c.q. verlenen van 
mandaat 
 
 

Het door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur opdragen 
van specifieke taken of bevoegdheden aan een directeur, een hoofd 
van dienst of aan de directie met de daarbij de bijbehorende 
middelen. 

School Het Ichthus College te Veenendaal 

Statuten De statuten van de Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs 
voor Veenendaal en omgeving 

Stichting De Stichting voor christelijk voortgezet onderwijs voor Veenendaal 
e.o. 

Voortgangsgesprek Periodiek overleg tussen bestuur en directeur of hoofd van dienst 
over de vordering van de realisatie van het schooljaarplan. 

WVO De Wet op het Voortgezet Onderwijs 
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Artikel 1 Directiestatuut 

 
1. Dit directiestatuut is een reglement als bedoeld in artikel 32c van de WVO. 
2. Het directiestatuut is van toepassing op het bestuur, de directeuren en de hoofden van dienst. 
3. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het directiestatuut en de statuten, 

prevaleren de bepalingen van de statuten en de daarbij behorende reglementen.  
4. Het directiestatuut bevat in artikel 5 instructies aan de directeuren en hoofden van dienst ten 

aanzien van de uitoefening van de taken en bevoegdheden die hij namens het bestuur 
uitoefent.  

 
Artikel 2 College van Bestuur 
 
1. Het bestuur is het bevoegd gezag van het Ichthus College in de zin van de WVO.  
2. Het bestuur is belast met de bewaking en de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en 

stelt het beleid met betrekking tot het Ichthus College vast. 
3. Het bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening 

van taken en bevoegdheden en het functioneren van de verschillende diensten en de directeur 
onderwijs. 

4. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

 
Artikel 3 Directie 

 
1. Binnen de directie wordt het beleid voorbereid en de uitvoering ervan gevolgd. Dit beleid is 

kaderstellend voor het schoolbeleid. De directeuren en de hoofden van dienst onderzoeken en 
beoordelen de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op schoolniveau en/of 
afdelingsniveau en rapporteren hierover aan het bestuur. Deze beleidsvoornemens worden 
vervolgens ingebracht in het directieoverleg.  

2. Het bestuur belast de overige directieleden met één of meer aandachtsgebieden van het 
Ichthusbeleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidsvoorbereiding op het 
aandachtsgebied en ontvangt van het directielid informatie over de uitvoering op schoolniveau 
en afdelingsniveau en informeert op basis daarvan de raad van Toezicht inzake de 
beleidsuitvoering. 

3. De directieleden ondersteunen het bestuur bij de uitvoering van zijn bestuurlijke taken.  
4. De directie is een belangrijk adviesorgaan voor het bestuur. Besluitvorming vindt in principe 

plaats op basis van consensus. Alle bevindingen en adviezen van de directie worden schriftelijk 
vastgelegd.  

5. De directie laat zich ondersteunen door een secretaresse. 
6. De directie vergadert minimaal tweewekelijks. 
7. De bestuurder is voorzitter van de directie en hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het 

besluitvormingsproces. 
8. Bij de directie berust, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, de verantwoordelijkheid 

voor de dagelijkse gang van zaken in de school. Daarnaast levert de directie een substantiële 
inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van het Ichthus College. 

9. Ten aanzien van de taakverdeling binnen de directie zijn onderling nadere afspraken gemaakt. 
De bestuurder is verantwoordelijk voor de taakverdeling binnen de directie. 

10. De directeur en de hoofden van dienst zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het 
bestuur vastgestelde beleid en de overige bestuursbesluiten. 

11. De directieleden zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur, onder meer over de in de 
bijlage bij dit statuut genoemde taken en bevoegdheden. 

12. Een directielid kan een overeenkomst aangaan met financiële consequenties tot een jaarlijks 
door het bestuur vast te stellen bedrag per overeenkomst. Dergelijke overeenkomsten moeten 
altijd vooraf begroot zijn. Meerjarige contracten mogen nooit langer dan 3 jaar duren. De 
gezamenlijke kosten mogen nooit meer zijn dan twee maal het bewuste jaarbedrag. In alle 
andere gevallen is het akkoord van het bestuur nodig indien de directeur uitgaven doet die 
buiten de vastgestelde begroting liggen. Ook wijzigingen binnen de begroting behoeven de 
goedkeuring van het bestuur. 

13. Het bestuur kan schriftelijk taken of bevoegdheden aan een directielid opdragen waarbij hij het 
Ichthus College vertegenwoordigt. Dit mandaat kan niet worden overgedragen. 
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Artikel 4 Managementovereenkomst 
 
1. Binnen de school wordt voor een periode van enkele jaren een schoolplan opgesteld, waarin de 

doelen, activiteiten, resultaten en financiële kaders voor die periode globaal zijn beschreven. Als 
nadere uitwerking van het schoolplan stelt het bestuur op voorstel van de directie voor het begin 
van het nieuwe schooljaar het schooljaarplan vast. Elke directielid stelt, mede gebaseerd op het 
schoolplan, een afdelingsplan op dat binnen de directie wordt vastgesteld.  

2. De afspraken die gemaakt worden in het schooljaarplan en de afdelingsplannen zijn mede 
gebaseerd op de evaluatie van het voorgaande schooljaar. 

3. Naast de verwachtingen die het bestuur heeft van de directieleden ten aanzien van de 
afzonderlijke plannen worden zo nodig ook aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot 
de financiering van de plannen. 

 
 
Artikel 5 Opdragen 
 
1. Het doel van opdragen is het scheppen van beleidsruimte voor de directeur. Opdragen stoelt 

daarbij op twee pijlers: te weten (a) het scheppen van heldere beleidskaders waarbinnen het 
directielid de verantwoordelijkheden uitoefent en (b) ruimte scheppen voor de eigen ambities 
van het directielid ten aanzien van de ontwikkeling van de school of de afdeling. 

2. Het bestuur draagt de in artikel 4, lid 5 genoemde taken en bevoegdheden op aan een 
directielid voor zover de WVO zich daar niet tegen verzet.  

3. Het directielid vertegenwoordigt het Ichthus College met betrekking tot de taken en 
bevoegdheden die hem krachtens dit directiestatuut zijn opgedragen. 

4. Het directielid richt zich bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden 
naar de beleidslijnen zoals deze in een door het bestuur goedgekeurd plan met begroting zijn 
neergelegd. 

5. Het directielid kan schriftelijk (delen van) door het bestuur aan hem opgedragen taken onder 
zijn verantwoordelijkheid opdragen aan andere functionarissen binnen de school, voor zover het 
tenminste specifieke uitvoerende werkzaamheden betreft. 

6. Het bestuur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen 
taken moeten worden uitgevoerd. 

7. Het bestuur kan de opdracht van taken en bevoegdheden te allen tijde ongedaan maken. 
  

Artikel 6 Rapportage en verantwoording 

 
1. Informatieverstrekking over realisering van de gemaakte afspraken in de plannen als genoemd 

in artikel 4, en alle overige af te spreken punten vindt plaats tijdens het 
verantwoordingsoverlegoverleg binnen de directie. Evaluatie vindt ook jaarlijks plaats in een 
(voortgangs)gesprek tussen het directielid en de bestuurder.  

 

Artikel 7 Vernietiging en schorsing van besluiten, geschillen 

 
1. Besluiten van een directielid kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens 

mogelijk schade aan de belangen van Ichthus College door het bestuur bij gemotiveerd besluit 
geheel of gedeeltelijk worden geschorst en/of vernietigd. 

2.  Het bestuur oordeelt over geschillen binnen het Ichthus College tussen directieleden enerzijds 
en organen, groeperingen of individuele personen anderzijds. 

 

Artikel 8 Werkingsduur 

 
1. De werking van dit statuut wordt voor het eerst na een periode van èèn jaar geëvalueerd.   

Daarna vindt iedere drie jaar een evaluatie plaats. Herziening van dit statuut vindt plaats na 
advies van de directie. 

2.  Vaststelling, wijziging of intrekking van dit directiestatuut is onderwerp van medezeggenschap 
overeenkomstig het bepaalde in het medezeggenschapsreglement. 
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Artikel 9 Slotbepaling 

 
Ter zake van onderwerpen begrepen binnen de competentie of taakstelling van het bestuur waar dit 
directiestatuut niet in voorziet of bij interpretatiegeschillen beslist het bestuur.  

 
Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de vergadering van de directie in januari 
2017, na ingewonnen advies van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad, 
 
 
Bijlage bij directiestatuut art 3 lid 11 
 
Het directielid heeft naast het gestelde in diens functiebeschrijving onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur de volgende, overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het directiestatuut, door het bestuur 
toegekende taken en bevoegdheden:  

 

• het signaleren van te creëren randvoorwaarden die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht; 

• het met behulp van het jaarlijks op te stellen activiteitenplan zorg dragen voor de 
(beleids)ontwikkeling van de school en van de afdeling; 

• het mede aansturen/bewaken van de identiteit; 

• het overeenkomstig artikel 24a WVO vaststellen en tijdig vaststellen vaneen schoolgids; 

• het (mede) opstellen van de schoolbegroting; 

• het mede uitvoeren van het integraal personeelsbeleid; 

• het met in achtneming van artikel 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO schorsen van een 
leerling; 

• het met in achtneming van artikel 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO voordragen van een 
leerling voor verwijdering door het bestuur; 

• het overeenkomstig wettelijke voorschriften vaststellen van de lessentabel; 

• het binnen de kaders van het examenreglement vaststellen van het programma van toetsing en 
afsluiting;  

• de verplichting tot overleg en aangifte inzake zedenmisdrijven als bedoeld in artikel 3 van de 
WVO; 

• het voordragen aan het bestuur van kandidaten binnen het OP of OOP voor benoeming of 
ontslag aan het Ichthus College.  

• Alle zaken met betrekking tot het afnemen van examens zijn gemandateerd aan de directeur 
Onderwijs. 

 
 

 
 


