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Managementstatuut VO Lucas Onderwijs (uit ‘Samen Sterker’ versie 2.0, december 2016)  
 
 
Managementstatuut VO Lucas Onderwijs 
 
Preambule 

Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas Onderwijs" of "Stichting")) heeft als doel het verzorgen van onderwijs 
en houdt in dat kader onder meer scholen voor voortgezet onderwijs in de regio's Delft, Den Haag en Westland 
in stand. Het College van Bestuur is blijkens artikel 8, lid 1 van de statuten van de Stichting belast met het 
besturen van de Stichting. De drie regio’s worden aangestuurd door een regiodirecteur. Elke school heeft 
een directeur. 
 
De scholen van Lucas Onderwijs worden ondersteund door vijf stafdiensten, te weten Onderwijs, Kwaliteit 
en Innovatie (OK&I), HRM, Financiën, ICT en Facilitair. Elke stafdienst wordt geleid door een stafhoofd; de 
stafhoofden staan op hun beurt onder leiding van de secretaris/directeur, die wordt aangestuurd door het 
College van Bestuur. De medewerkers van de stafdiensten werken deels vanuit het stichtingsbureau en 
deels vanuit de regio’s. 
 
Aan elke regio is een regiomanager bedrijfsvoering verbonden, met als taak het coördineren van 
werkzaamheden van de stafdiensten ten behoeve van de scholen in de regio. De regiomanagers 
bedrijfsvoering staan onder de dagelijkse leiding van de regiodirecteuren en onder beleidsmatige 
aansturing van het College van Bestuur, ten behoeve van een structurele afstemming op stichtingskaders en 
eenduidige bedrijfsvoeringssystemen. 
 
Dit Managementstatuut VO regelt de verdeling van bestuurlijke taken, en mandatering van bijbehorende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden door het College van Bestuur aan de regiodirecteuren, alsmede 
de onderverdeling en ‐mandatering van regiodirecteuren aan schooldirecteuren. Naast de verdeling van 
taken regelt dit statuut de werkwijze van het Bestuurs Management Team Voortgezet Onderwijs. 
Doel van het Managementstatuut VO is om de verdeling van taken op eenduidige wijze te regelen en 
daarbij tegelijk de regio's en de scholen in staat te stellen om een eigen (nadere) uitwerking te realiseren. 
Deze zelfstandigheid van regio's en scholen gaat gepaard met een verplichting informatie te verstrekken en 
verantwoording af te leggen door schooldirecteuren aan hun regiodirecteur en door regiodirecteuren aan 
het College van Bestuur. 
 
Het Managementstatuut VO maakt deel uit van een samenhangende reeks van documenten, waarin de 
besturing van Lucas Onderwijs is geregeld. Naast de statuten van de Stichting en dit Managementstatuut 
VO, worden jaarlijks managementovereenkomsten vastgesteld tussen Bestuur en regiodirecteuren, 
alsmede tussen regiodirecteuren en schooldirecteuren. Voorts zijn of worden kaderregelingen opgesteld 
waarin bepaalde (deel)onderwerpen worden geregeld en de specifieke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden met betrekking tot die (deel)onderwerpen kunnen worden vastgelegd. 
Dit managementstatuut treedt in de plaats van het Directiestatuut VO Lucas Onderwijs (goedgekeurd door 
de Raad van Toezicht d.d. 17 december 2009). 
 
Deze preambule maakt integraal onderdeel uit van het managementstatuut. 
 
 
Begrippen 

 
 Bestuur   Het College van Bestuur van de Stichting. 
 Bevoegd gezag  de rechtspersoon die de onderwijsinstellingen in stand houdt, te weten de Stichting. 
 BMT VO   Het Bestuurs Management Team VO, bedoeld in artikel 3. 
 GMR VO   De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad VO. 
 Regio   Een zelfstandige organisatie‐eenheid bestaande uit een groep van Scholen. 
 Regiomanager bedrijfsvoering  Functionaris die de ondersteuning van een school door de 

stafdiensten coördineert. 
 Regiodirecteur  Functionaris die leiding geeft aan de regio, bij wie het bevoegd gezag conform het 

Managementstatuut VO de integrale verantwoordelijkheid voor een regio heeft neergelegd. 
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 School   Een zelfstandige organisatie‐eenheid waar onderwijs wordt verzorgd voor een 
bepaalde groep leerlingen. 

 Schooldirecteur  Functionaris bij wie het bevoegd gezag conform het ManagementstatuutVO  de 
integrale verantwoordelijkheid voor een school heeft neergelegd, al dan niet een directeur of rector in de 
zin van de Wvo. 

 Secretaris/directeur  Functionaris die het stichtingsbureau leidt, onder meer door de 
 stafhoofden aan te sturen. 
 Stafhoofd   Leidinggevende van een van de stafdiensten. 
 Statuten   De statuten van de Stichting. 
 Stichting   Stichting Lucas Onderwijs gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende 
 Saffierhorst 105, 2592 GK Den Haag. 
 Wvo   Wet op het voortgezet onderwijs. 
 
 
 
> 
 
BIJLAGE BIJ HET MANAGEMENTSTATUUT VO 

 
Op basis van het bepaalde in het Managementstatuut VO, hebben de regiodirecteuren van Delft, Den Haag en 
Westland besloten om op de hieronder weergegeven wijze over te gaan tot het verlenen van submandaat 
en/of subsititutievolmacht aan de schooldirecteuren in hun regio's, onverlet het nut en de noodzaak van 
regionale afstemming bij de uitvoering van deze taken. Periodiek wordt bekeken in hoeverre de bestaande 
verdeling van taken en bevoegdheden aansluit op de lokale situatie. Dat zal op centraal niveau gebeuren 
binnen twee jaar na implementatie van het Managementstatuut VO, te weten in of omstreeks februari 2018. 
 
 
Regio Delft 

De schooldirecteuren binnen de regio Delft worden voor zover dat hun school aangaat, opgedragen te 
voorzien in de opstelling van: 
‐ het schoolplan, als bedoeld in artikel 24 Wvo (artikel 12B lid 3 Managementstatuut VO); 
‐ het formatieplan (artikel 12C lid 7 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de begroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de meerjarenbegroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de schoolgids, als bedoeld in artikel 24a Wvo (artikel 12E lid 3 Managementstatuut VO). 
 
Regio Den Haag 

De schooldirecteuren binnen de regio Den Haag worden voor zover dat hun school aangaat, opgedragen te 
voorzien in de opstelling van: 
‐ het schoolplan, als bedoeld in artikel 24 Wvo (artikel 12B lid 3 Managementstatuut VO); 
‐ het personeelsbeleid (artikel 12C lid 7 onder b Managementstatuut VO); 
‐ het formatieplan (artikel 12C lid 7 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de begroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de meerjarenbegroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de schoolgids, als bedoeld in artikel 24a Wvo (artikel 12E lid 3 Managementstatuut VO). 
 
Regio Westland 

De schooldirecteuren binnen de regio Westland worden voor zover dat hun school aangaat, opgedragen te 
voorzien in de opstelling van: 
‐ het schoolplan, als bedoeld in artikel 24 Wvo (artikel 12B lid 3 Managementstatuut VO); 
‐ het personeelsbeleid (artikel 12C lid 7 onder b Managementstatuut VO); 
‐ het formatieplan (artikel 12C lid 7 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de begroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de meerjarenbegroting (artikel 12D lid 2 onder c Managementstatuut VO); 
‐ de schoolgids, als bedoeld in artikel 24a Wvo (artikel 12E lid 3 Managementstatuut VO). 
 
De regiodirecteur Westland is belast met het opstellen en vaststellen van de volgende documenten, welke 
daarna ter advies aan het BMT VO en ter goedkeuring aan het College van Bestuur worden voorgelegd: 
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‐ regioplan Westland, in aanvulling op artikel 12B Managementstatuut VO; 
‐ regiobegroting Westland, in aanvulling op artikel 12D Managementstatuut VO; 
‐ onderwijskundig beleid Westland, in aanvulling op artikel 12E Managementstatuut VO; 
‐ inschrijvingsbeleid Westland, in aanvulling op artikel 12F Managementstatuut VO. 
De Regiodirecteur Westland is, in afwijking van artikel 12F lid 1 onder c, en met inachtneming van de 
geldende wet‐ en regelgeving, de vastgestelde stichtingskaders en het regionaal beleid, belast met: 
‐ de vaststelling van de werkwijze en de taakverdeling binnen de regio; 
‐ de vaststelling van de organisatie en overlegstructuur binnen de regio; 
‐ de inschrijving, uitschrijving en schorsing van leerlingen, met dien verstande dat de bevoegdheid tot 
schorsing van leerlingen niet bij een ander dan de regiodirecteur kan worden belegd; 
‐ de zorg voor een deugdelijke schooladministratie van de regio. 
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