
 
 
Het managementstatuut 
Deel B bevat het managementstatuut waarin de formele mandaten van de locatiedirecteuren 
om rechtshandelingen te verrichten namens de onderwijsorganisatie zijn neergelegd. Een 
locatiedirecteur heeft pas een formeel mandaat als dit mandaat in dit statuut expliciet is 
toegekend. 
  
  
Artikel 1: Begripsbepalingen 
  
In dit statuut wordt verstaan onder: 

a. bestuurder: het orgaan dat overeenkomstig de statuten de 
onderwijsorganisatie bestuurt en het bevoegd gezag van de instelling vormt. 

b. managementteam: het overleg van de bestuurder en de locatiedirecteuren. 
c. mandaat: de bevoegdheid om namens de bestuurder besluiten te nemen die 

zijn gericht op rechtsgevolg. 
d. raad van toezicht: het toezichthoudend orgaan genoemd in de statuten. 
e. statuten: de statuten van OSG Singelland. 
f.        stichting: OSG Singelland . 
g. locatiedirecteur: degenen die is aangesteld als locatiedirecteur. 
  

Artikel 2: Grondslag 
  
Dit statuut is het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c van de Wet op het voortgezet 
onderwijs (WVO). 
  
Artikel 3: Taken en bevoegdheden van de bestuurder 
  
Lid 1. De bestuurder heeft tot taak om conform de statuten de onderwijsorganisatie te 
besturen en alle bevoegdheden van het bevoegd gezag uit te oefenen, voor zover deze in 
de statuten niet aan anderen zijn toegekend. 
Lid 2. De bestuurder heeft de algehele leiding over de organisatie-eenheden van de 
onderwijsorganisatie. 
Lid 3. De bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht zoals beschreven in de 
statuten en in het Handboek Governance. 
Lid 4. De bestuurder legt de besluiten waarvoor op grond van de statuten goedkeuring van 
de raad van toezicht en/of de gemeenteraad is vereist tijdig voor aan de raad van toezicht 
en/of de gemeenteraad. 
  
Artikel 4: Taken en bevoegdheden van de locatiedirecteur 
  
Lid 1. De locatiedirecteur geeft onder verantwoordelijkheid van de bestuurder leiding aan 
één van de locaties. 



 
Lid 2. De bestuurder kan de hem toekomende wettelijke bevoegdheden mandateren aan de 
locatiedirecteur. De bestuurder kan voorwaarden verbinden aan de uitoefening van het 
mandaat. 
Lid 3. De locatiedirecteur oefent de gemandateerde bevoegdheden uit namens de 
bestuurder. 
Lid 4. Besluiten van de locatiedirecteur op basis van een mandaat van de bestuurder 
worden als volgt ondertekend: 

 “De bestuurder van OSG Singelland, 
  namens deze, de locatiedirecteur van …. 
  (ondertekening)” 

Lid 5. Het in de voorgaande leden genoemde mandaat wordt als bijlage 1 bij dit 
managementstatuut gevoegd. 
Lid 6. de bestuurder kan een besluit van de locatiedirecteur dat strijdig is met het beleid of 
het belang van de onderwijsorganisatie, of dat is genomen buiten het verstrekte mandaat 
schorsen dan wel vernietigen. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan in het 
managementteam. 
Lid 7. Bij afwezigheid van de locatiedirecteur oefent de plaatsvervanger de aan de 
locatiedirecteur gemandateerde bevoegdheden uit. De bestuurder kan aan de uitoefening 
voorwaarden verbinden. Besluiten worden door de plaatsvervanger als volgt ondertekend: 

“De bestuurder van OSG Singelland, 
  namens deze, de plaatsvervanger van de locatiedirecteur van …. 
  (ondertekening)” 

Lid 8. Voor de dagelijkse gang van zaken treedt één van de daarvoor aangewezen leden 
van het locatiemanagement als plaatsvervanger op. Ingeval besluiten worden genomen die 
de dagelijkse gang van zaken op de locatie overstijgen is één van de andere, daartoe 
aangewezen locatiedirecteuren bevoegd om deze besluiten te nemen. In ieder geval 
besluiten met rechtspositionele gevolgen ten aanzien van personeelsleden en het besluit om 
een leerling te verwijderen vallen onder de besluiten die de dagelijkse gang van zaken 
overstijgen en dus tot de bevoegdheid van de als plaatsvervanger aangewezen 
locatiedirecteuren behoren. In bijlage 2 bij dit managementstatuut  is gespecificeerd welke 
locatiedirecteur als plaatsvervanger voor een andere locatiedirecteur is aangewezen. 
  
Artikel 5: Regeling toedeling, bestemming en aanwending bekostiging 
  
Ter uitvoering van artikel 32c, eerste lid, tweede volzin van de Wet op het voortgezet 
onderwijs geldt dat de regeling  voor de toedeling, bestemming en aanwending van de 
bekostiging onderdeel vormt van de reguliere budgetcyclus van OSG Singelland. In het 
kader van deze budgetcyclus doen de locatiedirecteuren jaarlijks voorstellen voor de 
toedeling, bestemming en aanwending van de bekostiging met betrekking tot de locatie 
waaraan zij leiding geven. 
  
Artikel 6: Slotbepalingen 
  

1. Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2011. 



 
2. Intrekking, wijziging of uitbreiding van dit statuut geschiedt bij afzonderlijk besluit 

van de bestuurder na goedkeuring van de raad van toezicht. 
3. In gevallen waarin dit managementstatuut niet voorziet, beslist de bestuurder. 
4. De bestuurder draagt er zorg voor dat een exemplaar van het 

managementstatuut op de vestigingen ter inzage ligt op een voor een ieder 
toegankelijke plaats. De bestuurder zendt een exemplaar van het 
managementstatuut alsmede van elke wijziging ter kennisneming aan de 
inspectie. 

Aldus vastgesteld door de bestuurder, na bespreking met het managementteam en na 
ingewonnen advies van de medezeggenschapsraad 
  
Drachten , 1 september 2010 
De bestuurder, 

 
  
 
 


