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REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR MERIDIAAN COLLEGE AMERSFOORT 

Functie 

1. Het College van Bestuur is, op grond van de statuten en als instellingsbestuur 
bedoeld in artikel 1 van de WVO belast met het bestuur van de Stichting Meridiaan 
College  te Amersfoort 

Plaats in de organisatie 

2. De twee leden van het College van Bestuur zijn voor hun functioneren 
verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.  

3. Het College van Bestuur regelt onderling de taak- en portefeuilleverdeling voor zijn 
leden en legt deze ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht. 

4. De voorzitter van het College van Bestuur draagt de formele eindverantwoordelijkheid 
voor (de resultaten van) het gevoerde beleid of voor het (doen) opstellen van (nieuw) 
beleid.  

Besluitvorming 

1. Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: de voorzitter en één lid. Het is een 
collegiaal orgaan. Dit betekent dat het CvB haar taken en verantwoordelijkheden in 
gezamenlijke verantwoordelijkheid uitvoert onder formele eindverantwoordelijkheid 
van de voorzitter van het CvB. Ieder is voor zijn eigen portefeuilles verantwoordelijk 
en gezamenlijk is het CvB voor het geheel verantwoordelijk. De RvT spreekt ieder 
CvB-lid op zijn eigen portefeuille aan; als het iets algemeens betreft of over het 
geheel gaat, spreekt het de voorzitter aan. De voorzitter is het eerste aanspreekpunt 
voor RvT en MR; dit geldt tevens voor externe contacten zoals OCW, wethouder van 
onderwijs en de onderwijsinspectie. Afhankelijk van zijn portefeuilles heeft het lid van 
het CvB zelf interne en externe contacten. Het CvB besluit op basis van consensus 
en spreekt altijd met één mond. In uiterste gevallen waarin consensus niet kan 
worden bereikt, heeft de voorzitter van het CvB de doorslaggevende stem en treedt 
de voorgaande zin in werking. De verdere verdeling van taken over de leden van het 
College van Bestuur is afhankelijk van de aanwezige kwaliteiten van de benoemde 
personen en kan wisselen in de tijd. De definitieve taakverdeling wordt na vaststelling 
door het College van Bestuur ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  

2. De besluiten van het College van Bestuur worden vastgelegd ineen besluitenlijst, die 
ondertekend wordt door de voorzitter van het College van Bestuur. De besluitenlijst 
wordt ter informatie verzonden naar het directeurenberaad en de 
Medezeggenschapsraad. 

Taken en bevoegdheden 

Tot de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur behoren: 

A. Organisatie 

• a. De controle en het toezicht uitoefenen op het dagelijks functioneren van het 
Meridiaan College 

• b. De vertegenwoordiging (waarbij inbegrepen alle vormen van overleg) in en buiten 
rechte van het Meridiaan College naar buiten met inachtneming van het bepaalde in 
de statuten.  
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• c. De organisatieontwikkeling binnen de totale onderwijsorganisatie, waaronder het 
goedkeuren van de interne organisatie van de vestigingen en van de centrale 
administratie binnen het Meridiaan College  

• d. Het vaststellen van de indeling in vestigingen, locaties of clustering daarvan   
• e. Het vaststellen van het Bestuursreglement, de reglementen en de 

mandaatcontracten voor de vestigingsdirecteuren en de directeur FPZ.  
• f. De vaststelling van reglementen voor de instelling als geheel, waaronder in elk 

geval te verstaan het reglement Medezeggenschap Raad (MR), alsmede de 
vaststelling van procedures voor de instelling als geheel.  

• g. Het voeren van overleg met de MR en, indien van toepassing, met de deelraden; 
dit laatste is volgens de bepalingen in het MR-reglement het geval bij het voeren van 
overleg over het profiel, de benoeming, de schorsing of het ontslag van 
vestigingsdirecteuren. 

• h. De voorbereiding en uitvoering van besluiten van de Raad van Toezicht.  
• i. Is verantwoordelijk voor de controle en het toezicht uitoefenen op het dagelijks 

functioneren van de centrale administratie en voor de organisatie-indeling van deze 
diensten.  

• j. Het toezien op het beleid en het functioneren van en het goedkeuren van hun 
besluiten in gevallen waarin dit aan de orde is; het adviseren en stimuleren van de 
vestigingsdirecteuren en de directeur FPZ.  

• k. Het schorsen en vernietigen van besluiten van vestigingsdirecteuren en de 
directeur FPZ, indien deze in strijd zijn met de wet, het beleid van het Meridiaan 
College of de belangen van het Meridiaan College schaden.  

• l. Het vaststellen van de meerjarenbegroting, waarin de hoofdlijnen van beleid zijn 
vastgelegd, welke begroting ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt 
voorgelegd.  

• m. Het vaststellen van het  meerjaren beleid (strategisch beleidsplan), ter 
goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht.   

• n. Het vaststellen van het jaarverslag, ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad 
van Toezicht.  

• o. Het vaststellen van besluiten tot juridische fusie en splitsing van de stichting, welke 
besluiten ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd.  

• p. Het vaststellen en uitvoeren van de Planning en Controlcyclus van het Meridiaan 
College 

B. Onderwijs en kwaliteit 

• a. Het goedkeuren van de strategische plannen van de vestigingen 
• b. Het vaststellen van schoolbrede kaders voor het onderwijsbeleid en het 

kwaliteitsbeleid en coördinatie tussen en over de vestigingen; het goedkeuren van de 
onderwijsuitvoeringsplannen en evaluatieplannen van de vestigingen.  

• c. Het vaststellen van documenten in het kader van het afleggen van verantwoording 
waaronder de marap.  

• d. Het vaststellen van besluiten inzake het starten van nieuwe opleidingen of 
afdelingen, dan wel het beëindigen van bestaande.  

• e. Het vaststellen van kaders voor contractactiviteiten.  
• f. Het stimuleren en zonodig initiëren van activiteiten ten behoeve van vernieuwing en 

verbreding van het opleidingspakket en van projecten.  
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C. Personeel 

• a. Het ontwikkelen van schoolspecifiek personeels- en arbeidsvoorwaardenbeleid, 
het vaststellen van kaders voor personeelsbeleid en –beheer, waaronder het 
vaststellen van het taaktoedelingsbeleid.  

• b. De benoeming, de schorsing en het ontslag van vestigingsdirecties en van de 
directeur FPZ  

• c. Het goedkeuren van besluiten inzake schorsing, disciplinaire maatregelen en 
onvrijwillig ontslag van medewerkers op voordracht van de vestigingsdirecteuren en 
de directeur FPZ 

• d. Het ontwikkelen van een schoolbreed management development-beleid en het 
nemen van daaruit voortvloeiende besluiten.  

• e. Het voeren van overleg met de vakcentrales  
• f. Het vaststellen van functiewaarderingen.  
• g. Het goedkeuren van personeelsplannen van de vestigingen en diensten 

(waaronder de formatie- en scholingsplannen).  
• h. Het vaststellen van het veiligheidsbeleid.  
• i. Het vaststellen van doelgroepenbeleid.  
• j. Het vaststellen van benoemingsprocedures 
• k. Het vaststellen van de regeling voor ontwikkelingsgerichte en 

beoordelingsgesprekken.  
• l. Het vaststellen van regelingen ten aanzien van bescherming van 

persoonsgegevens. 

D. Financieel beleid 

• a. Het vaststellen van de schoolbegroting en het beheren (inclusief alle daaraan 
verbonden verantwoordelijkheden en bevoegdheden) van het totale vermogen van 
het Meridiaan College. De schoolbegroting behoeft goedkeuring van de Raad van 
Toezicht.  

• b. Het vaststellen van de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten), welke 
ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd.  

• c. Het vaststellen van het allocatiemodel financiën en de allocatie van middelen.  
• d. Het vaststellen van schoolkaders voor het financieel beleid en beheer op school- 

en vestigingsniveau.  
• e. Het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht inzake het verlenen van een 

opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant.  
• f. Het bewaken en controleren van de besteding van de middelen door de vestigingen 

en diensten.  
• g. Het doen uitvoeren van de controllerfunctie op schoolniveau.  
• h. Het vaststellen van een inkoop- en investeringsbeleid.  
• i. Het goedkeuren van Middelenplannen van de vestigingen. 

E. Leerlingenbeleid 

• a. Het doen verzorgen van leerlingeninschrijvingen en doen voeren van een 
adequate administratie daarvan  

• b. Het vaststellen van kaders voor een algemeen op leerlingen gericht beleid.   
• c. Het vaststellen van regelingen ten aanzien van bescherming van 

persoonsgegevens. 
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F. Huisvesting 

• a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van 
registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting 
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, een en 
ander onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

• b. het sluiten van huurovereenkomsten m.b.t. registergoederen.  
• c. Het vaststellen van een huisvestingsbeleidsplan.  
• d. De allocatie van ruimten naar vestigingen.  
• e. Het vervullen van de rol van opdrachtgever bij bouw- of verbouwingsprojecten.  
• f. Het planmatig doen verrichten van groot onderhoud. 

G. Externe contacten 

 
• a. het vertegenwoordigen van de Stichting naar buiten, zowel regionaal als landelijk,  

op politiek, maatschappelijk en bestuurlijk terrein; 
• b. het opbouwen en onderhouden van voor de Stichting relevante externe contacten 

en netwerken; 
• c. het behartigen van de belangen van de organisatie bij publiek- en privaatrechtelijke 

organen. 

H. Informatie/Communicatie 

• a. Het (gevraagd en ongevraagd) verstrekken van informatie aan de Raad van 
Toezicht en aan de Medezeggenschapsraad.  

• b. Het verzorgen van de interne en externe informatie van het Meridiaan College 
• c. Het vaststellen van een PR-beleid voor het Meridiaan College; het vaststellen van 

huisstijlen, goedkeuren van PR-plannen van de vestigingen  
• d. Het (laten) zorgdragen voor de eerstelijnsinformatie ten behoeve van de 

ouders/verzorgers van de leerlingen. 

I. Informatisering en Automatisering 

• a. Het coördineren en vaststellen van het automatiseringsbeleid van het Meridiaan 
College, waaronder het geven van richtlijnen over het gegevensbeheer.  

• b. Het vaststellen van kaders ten aanzien van hard- en software. 

Slotbepaling 

• a. In alle gevallen waar dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van een geschil 
 over de interpretatie beslist het College van Bestuur.  

• b. Het College van Bestuur legt wijzigingen van dit reglement ter goedkeuring voor 
aan de Raad van Toezicht en ter instemming voor aan de Medezeggenschapsraad. 

 
 

 
 


