Reglement College van Bestuur OSG Sevenwolden
Artikel 1
Doel en status van dit reglement
1. Dit reglement geeft in aanvulling op de statuten een nadere invulling van de taken en
werkwijze van het College van Bestuur van OSG Sevenwolden. Zaken die reeds in de
statuten zijn geregeld zijn in dit reglement niet herhaald.
2. Dit reglement is gebaseerd op artikel 21 van de statuten van de Stichting OSG
Sevenwolden
Artikel 2
Taken en verantwoordelijkheden College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft de volgende algemene taken en verantwoordelijkheden:
a) Het overeenkomstig de Stichtingsstatuten en de daarop gebaseerde reglementen, de
Wet op het voortgezet onderwijs en de Code goed onderwijsbestuur van de VO-Raad
organiseren van de interne bestuurlijke processen, zodat sprake is van goed
onderwijsbestuur conform de daarvoor de sectororganisatie VO-Raad opgestelde
code;
b) Het fungeren als werkgever;
c) Het structureren, ontwikkelen en besturen van OSG Sevenwolden op een wijze dat de
wettelijke en statutaire doelstellingen en de missie en strategie van de organisatie
worden gerealiseerd;
d) Het vaststellen van het strategisch beleid van OSG Sevenwolden en het verwerven
van draagvlak voor de strategie bij interne en externe belanghebbenden;
e) Het organiseren en regisseren van het interne proces van beleidsvorming en
beleidsuitvoering, waarmee de strategie van OSG Sevenwolden wordt gerealiseerd;
f) Het zorgdragen voor een goed, op de lange termijn gericht, financieel beleid;
g) Het leiding geven aan de directeuren en beleidsadviseurs;
h) Het voeren van de periodieke voortgangs- en resultaatgesprekken met de individuele
directieleden en beleidsadviseurs;
i) Het goedkeuren van de beleidsplannen, jaarplannen en budgetten van de RVE’s;
j) Het leidinggeven aan de denk- en besluitvormingsprocessen in het CMT;
k) Het intern en extern representeren en positioneren van OSG Sevenwolden gericht op
het creëren van draagvlak in de samenleving en ondersteuning bij belanghebbende
groepen en instanties;
l) Het afleggen van (verticale) verantwoording aan de raad van toezicht zoals
beschreven in de Stichtingsstatuten en de daarop gebaseerde reglementen,
waaronder het vragen van goedkeuring op de daarvoor in aanmerking komende
besluiten en documenten;
m) Het organiseren en borgen van de medezeggenschap op stichtingsniveau;
n) Het afleggen van (verticale) verantwoording aan daarvoor aangewezen
overheidsinstanties voor wat betreft het realiseren van voldoende
onderwijsopbrengsten, de besteding van overheidssubsidies en de naleving van wet
en regelgeving;

o) Het op stichtingsniveau tot stand brengen van een continue dialoog met en het
afleggen van (horizontale) verantwoording aan interne en externe belanghebbenden,
waarmee in de strategie flexibel wordt ingespeeld op de voortdurende verandering
van de werkelijkheid.
Artikel 4
Jaarafspraken College van Bestuur
1. De Raad van Toezicht maakt jaarlijks afspraken met het College van Bestuur over de
doelstellingen en resultaten voor de komende periode. De afspraken tussen Raad van
Toezicht en College van Bestuur hebben zowel betrekking op de doelstellingen van de
organisatie als op het persoonlijk functioneren van de bestuurder. Deze afspraken
worden schriftelijk vastgelegd.
2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht op vooraf vastgestelde
momenten in het jaar over de voortgang van de realisatie van de doelstellingen en
resultaten.
3. Na afronding van het jaar stelt het College van Bestuur een evaluatie op waarin wordt
aangegeven of en in welke mate doelstellingen en resultaten zijn behaald. Deze
evaluatie betrekt de Raad van Toezicht bij de jaarlijkse beoordeling van het
functioneren van het College van Bestuur.

Artikel 5
Inwerkingtreding en wijziging
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 april 2013 en geldt voor
onbepaalde tijd.
2. Het Reglement College van Bestuur OSG Sevenwolden van 22 september 2008 wordt
met ingang van 1 april 2013 ingetrokken.
3. Elk jaar vindt een evaluatie plaats van dit reglement. De Raad van Toezicht en het
College van Bestuur voeren dan overleg over de gewenste wijzigingen van dit
reglement. Bij gewijzigde omstandigheden past het College van Bestuur dit reglement
met goedkeuring van de Raad van Toezicht tussentijds aan.

Dit reglement is op 29 januari 2013 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

