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Artikel 1  Begripsbepalingen 
 
In dit reglement wordt verstaan onder: 

Stichting:               Stichting Instituut voor Opvoeding, Ingesteld door  
                             Lt.-Adm. J.H. van Kinsbergen in Elburg 

Bestuur:   het orgaan belast met het besturen van de Stichting,  
     tevens het bestuur in de zin van de wet op het 
    Primair Onderwijs 

Curator ex loco:             Bestuurslid benoemd door de Heeren Administrateuren  
                                    en fungerend als niet-uitvoerend en toezichthoudend  

                                     bestuurder 
Curator il loco:               Bestuurslid benoemd door de gemeente Elburg en  
                                     fungerend als uitvoerend bestuurder 

Heeren 
Administrateuren:           De instantie die de nalatenschap van Lt.-Adm.  

                                     J.H. van Kinsbergen beheert 
Statuten:   de statuten van de Stichting 

 
 
Artikel 2  Algemeen 

 
1.  Dit reglement is gebaseerd op de Statuten van de Stichting 

2.  Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het  
     Bestuur. 
3.  Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de  

     Curator ex loco en de Curator illo loco. 
4.  Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2012 (en is geactualiseerd in  

     februari 2018) 
5.  Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na  
     inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zo nodig  

     aangepast. 
 

 
Artikel 3  Goed bestuur 
 

Zowel de Curatoren ex loco als de Curatoren illo loco zijn, elk vanuit hun eigen 
rol, gezamenlijk verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Stichting. Alle 

bestuurders handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur 
samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, 
onafhankelijkheid en verantwoording. 

Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het  
Bestuur vormt de ‘Code Goed Bestuur Primair Onderwijs’, zoals vastgesteld door 

de PO-raad. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.  
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Artikel 4  Samenstelling, taakverdeling en benoeming 
 

1.  De leden van het Bestuur worden benoemd conform de geldende afspraken in  
     de statuten.  

2.  Bij de werving en selectie van Bestuursleden, zowel illo loco als ex loco, wordt  
     gewerkt met een vooraf opgestelde profielschets, waarin de omvang van het  
     Bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Bij het 

     opstellen van de profielschets houdt het Bestuur rekening met de aard van de  
     Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de leden van  

     het Bestuur. Op basis van dat profiel stelt het Bestuur profielschetsen voor de  
     individuele leden van het Bestuur op en gaat periodiek, maar in ieder geval  
     bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze zo  

     nodig bij. Het profiel waaraan de leden van het Bestuur dienen te voldoen, is  
     opgenomen in bijlage 1.  

3.  Binnen het Bestuur zijn twee uitvoerende en twee niet-uitvoerende  
     Bestuurders. De twee Curatoren ex loco zijn voorzitter en vice voorzitter van  

     het Bestuur.  
4.  Het Bestuur zoekt bij de werving en selectie van leden van het Bestuur bij  
     voorkeur buiten zijn eigen netwerk. 

5.  Het Bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster  
     is opgenomen in bijlage 2. 

6.  Na afloop van een benoemingstermijn beraadt het Bestuur zich over de  
     wenselijkheid van herbenoeming. Daarbij wordt zowel gekeken naar het  
     functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook  

     wordt aandacht gegeven aan de vraag of vernieuwing wenselijk is. 
7.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met  

     tweemalige mogelijkheid tot herbenoeming. De maximale zittingsperiode is  
     derhalve twaalf jaar.  
     Bij een positiewisseling van lid naar voorzitter geldt eveneens een maximale  

     termijn van twaalf jaar, voor de gehele bestuursperiode. 
8.  Leden van het Bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij  

     onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten of 
     onverenigbaarheid van belangen. 
9.  De voorzitter wordt in functie benoemd. De voorzitter is verantwoordelijk  

     voor het adequaat functioneren van het Bestuur en is het primaire  
     aanspreekpunt voor de leden van het Bestuur. 

10.Binnen het Bestuur zijn de Curatoren illo loco belast met de uitvoerende  
     bestuurstaken. Dit betreft in elk geval de verantwoordelijkheid voor  
     personeelszaken, financiën en zaken aangaande de operationele  

     bedrijfsvoering. Verder zijn de Curatoren in loco primair verantwoordelijk  
     voor het opstellen van een jaarlijkse begroting en jaarverslag (jaarrekening). 

11.De Curatoren ex loco zijn belast met het toezicht, zoals beschreven in  
     artikel 5. 
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Artikel 5  Taken en bevoegdheden Curatoren ex loco 
 

De Curatoren ex loco vervullen de volgende toezichthoudende taken: 
a) het goedkeuren van het meerjaren strategisch beleidsplan (schoolplan), het  

    jaarplan, de begroting, het investeringsplan, het treasurybeleid, de 
    jaarrekening, het (bestuurs)jaarverslag en het formatieplan van de stichting 
b) het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van het bezoldigde lid van het  

    Bestuur in loco en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke  
     arbeidsovereenkomst 

c) het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van Curatoren illo loco 
d) het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het  
    profiel van de Curatoren illo loco 

e) het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut 
f)  het toezicht op de naleving door het Bestuur van de wettelijke  

    verplichtingen, waaronder de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs, zoals  
    vastgesteld door de PO Raad 

g) het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige  
    besteding van de middelen 
h) het aanwijzen van een accountant 

j) de taken van het Bestuur op het terrein van horizontaal toezicht  
    (het onderhouden van de contacten met de primaire groepen stakeholders:  

    leerlingen, ouders/verzorgers, medewerkers, toeleveranciers) 
 
 

Artikel 6  Functioneren Bestuur 
 

1.  Het Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.  
2.  Het Bestuur vergadert volgens een vastgesteld (school)jaar schema. Bij  
     frequente afwezigheid worden de betrokken bestuursleden daarop  

     aangesproken. 
3.  Derden kunnen slechts op uitnodiging van het Bestuur of de voorzitter een  

     vergadering van het Bestuur geheel of gedeeltelijk bijwonen. 
4 . Het Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen  
     consensus wordt bereikt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.  

5.  Het Bestuur werkt met aandachtsgebieden. Dit laat onverlet dat de leden van  
     het Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid van de  

     Stichting en de school. 
6.  In geval van een duurzaam en binnen het Bestuur onoplosbaar conflict  
     beslissen de Curatoren ex loco. 

7.  Het Bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen  
     functioneren. De uitkomsten hiervan en de daaruit voortkomende afspraken 

     worden vastgelegd. 
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Artikel 7  Onverenigbaarheden 
 

Het Bestuur zal niet toestaan dat onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die 
in strijd zijn met: 

- de wet 
- de grondslag van de Stichting 
- de statuten 

- de gebruikelijke regels 
- de belangen van de Stichting. 

 
 
Artikel 8  Mandatering en delegatie 

 
1. Het Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren)  

    dan wel overdragen aan andere functionarissen binnen de Stichting. Dit laat  
    onverlet dat het Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van  

    deze taken en bevoegdheden door de betreffende functionarissen. 
2. De afspraken hieromtrent zijn vastgelegd in een managementstatuut. 
 

 
Artikel 9  Nevenfuncties 

 
1. Een lid van het Bestuur meldt elke relevante (neven)functie aan het Bestuur,  
    voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun  

    functioneren als lid van het Bestuur. 
 

 
Artikel 10  Belangenverstrengeling 
 

1.  Elk lid van het Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele  
     belangenverstrengeling ontstaat tussen de Stichting en het lid van het  

     Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt  
     opgeroepen. 
2.  Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake: 

     - bij familiaire of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van  
       de Raad van Toezicht of leden van het management dat rechtstreeks onder 

       het Bestuur valt; 
- bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een    

       andere rechtspersoon waar een lid van het Bestuur financiële belangen heeft  

       en/of bestuurder of toezichthouder is. 
3.  Indien een lid van het Bestuur voorziet dat (de schijn) van een tegenstrijdig  

     belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het Bestuur  
     zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het Bestuur. 
4.  Indien naar het oordeel van het Bestuur zich een incidentele 

     tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost  
     door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het Bestuur  

     aan die voorziening mee. 
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Artikel 11  Geheimhouding 
 

De leden van het Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen zij uit 
hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de 

aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt 
niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur. 
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Bijlage 1:  
Profielschets Bestuur 

 
1. Beschrijving van de gewenste samenstelling van het bestuur 

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de gewenste 
samenstelling van het Bestuur kunnen zijn: 

- het verantwoord vervullen van de krachtens de wet, de Code Goed 

Bestuur, overige regelgeving en gedragscodes aan het Bestuur toegekende 
taken 

- de balans tussen nationaliteiten, geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond 
van de individuele leden van het Bestuur 

- kennis van, ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van de Stichting 

- de rol van de Stichting in de maatschappij 
- kennis en ervaring op financieel, juridisch, economisch, sociaal, 

onderwijskundig of maatschappelijk gebied 
 

 
2. Beschrijving van de gewenste deskundigheid en achtergrond van de 
individuele leden van het Bestuur: 

Factoren die een rol kunnen spelen bij het beschrijven van de deskundigheid en 
achtergrond van de individuele leden van het Bestuur zijn: 

- kennis en ervaring op financieel/economisch (basale kennis), juridisch 
(wet- en regelgeving, basale kennis), sociaal, onderwijskundig of 
maatschappelijk gebied 

- beleidsmatig, strategisch en visionair denkvermogen 
- kennis van de regionale en lokale onderwijsverlening 

- ervaring in het besturen dan wel het houden van toezicht op een onderwijs 
organisatie 

- ervaring met organisatieprocessen 

- kennis van, ervaring en affiniteit met het (basis)onderwijs 
- in staat zijn de strategie en het beleid van de Stichting en de daaruit 

voortvloeiende resultatenontwikkelingen voor te bereiden en uit te voeren, 
alsmede om de doelstellingen van de Stichting te kunnen realiseren 

- in staat zijn om ten opzichte van andere leden van het Bestuur 

onafhankelijk en kritisch te opereren; dit houdt in, dat leden van het 
Bestuur geen kinderen hebben, die de basisschool van de Stichting 

bezoeken  
- bereid zijn om een introductie- en opleidings- of trainingsprogramma te 

volgen 

- bereid zijn in te stemmen met het Bestuursreglement 
- geen tegenstrijdig belang hebben op het moment van benoeming 

- werkzaam kunnen zijn in teamverband 
- passen binnen de samenstelling van het Bestuur op het moment van 

benoeming 
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3.  Omvang en samenstelling van het bestuur 
3.1. Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van het Bestuur zodanig dient 

te zijn dat het Bestuur in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan 
vervullen en dat voor ieder individueel lid van het Bestuur de mogelijkheid 

bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen. 
3.2. Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 3.1. bepaalde, is het streven 
dat het Bestuur uit maximaal vier leden zal bestaan. 

3.3. De samenstelling van het Bestuur dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo 
veel mogelijk wordt voldaan aan het in het bestuursreglement bepaalde. 

 
 
4. Diversen 

4.1. Iedere wijziging van de profielschets voor het Bestuur zal met de 
belanghebbenden en de MR besproken worden. 

4.2.  Bij elke (her)benoeming van leden van het Bestuur dient deze profielschets 
voor het Bestuur in acht te worden genomen 

4.3.  Deze profielschets voor het bestuur is op schriftelijk verzoek aan de 
secretaris van de Stichting verkrijgbaar. 
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Bijlage 2: 
Overzicht van benoeming en aftreden 

 

 

naam 

 

functie 

 

benoemd op: 

 

aftredend op: 

 

Rudi Meulenbroek 

 

voorzitter 
 

 

01.11.2016 

 

01.11.2020 
herbenoembaar 

01.11.2024 
Herbenoembaar 
01.11.2028 

 

 

vacature 
 

 

secretaris 

  

 
Roel Oost 

 
penningmeester 

ad interim 
  

 
01.11.2017 

 
01.11.2021 

herbenoembaar 
01.11.2025 
Herbenoembaar 

01.11.2029 
 

 
Linda van der 

Meulen 
 

 
lid 

 
01.11.2013 

 
01.11.2017 

herbenoembaar 
01.11.2021 
Herbenoembaar 

01.11.2025 
 

 

 


