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Profielschets - Rector Edith Stein College 
 

UIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN 
 
Wilt u rector worden van het Edith Stein College – het oudste lyceum van Nederland – én binnen een sterk team 
van bovenschoolse schoolleiders van Lucas Onderwijs werken aan de kwaliteit van het onderwijs in de regio Den 
Haag? Bent u in staat om uitstekend onderwijs te organiseren voor onze uitdagende leerlingenpopulatie? Beschikt 
u over uitmuntende communicatieve vaardigheden om deze functie te vervullen in de dynamische, culturele en 
politieke context van Den Haag?  

Mooi. Dan zou u zomaar de inspirerende rector kunnen zijn die wij zoeken. Als u ook bij ons past natuurlijk. Want 
het Edith Stein College is een school met een uitgesproken profilering, een sterke interne cultuur en een eigen 
visie op goed onderwijs. Voor deze unieke school zoekt Lucas Onderwijs daarom iemand die uit hetzelfde hout 
gesneden is als onze leerlingen. Iemand die een waarmaker is. Wij leggen u graag uit wat wij daarmee bedoelen. 

 

MOOI. MAAK HET MAAR WAAR 
 
Het Edith Stein College is een school in het centrum van Den Haag, op steenworp afstand van de Tweede Kamer 
met ruim 1.000 leerlingen en bijna 150 medewerkers.  

Onze leerlingenpopulatie vertegenwoordigt ongeveer 60 nationaliteiten en vormt daarmee een mooie 
afspiegeling van onze multiculturele samenleving. Tegen onze leerlingen zeggen wij: “Het Edith Stein College is een 
geweldige springplank, maar geen rode loper. Laat je bluf en branie thuis, neem je trots en zelfbewustzijn mee. Wij 
nemen jou serieus en vragen jou om hetzelfde te doen. Als jij werk wilt maken van je toekomst dan heb je ons 
volledig aan je zijde.” Kort samengevat in ons motto: Mooi. Maak het maar waar. Dit motto is een uitdaging en 
compliment tegelijk. Het zegt: “Wij geloven in je.” En in die paar simpele woorden zit exact de kracht van ons 
onderwijs. 

 

EMANCIPATOIR WORDT TRANSFORMATIEF 
 

Van oudsher staat het Edith Stein College voor het bieden van kansen aan leerlingen. Oorspronkelijk als 
meisjesschool met emancipatoire functie, momenteel als een school van nu die zich richt op de emancipatie van 
de nieuwe Hagenaar. Het Edith Stein College heeft dan ook een sterke ISK-afdeling en specialiseert zich hiermee 
in onderwijs aan leerlingen van wie de wortels niet in Nederland liggen. We leiden hen op tot kansrijke burgers in 
de Nederlandse samenleving.  

De schoolleiding van het Edith Stein College bestaat uit een rector en vijf afdelingsleiders. Onderwijsinnovatie is 
geborgd in de missie/visie van onze school. Hiermee geven wij ons onderwijs een cyclisch ontwikkelkarakter. 

Lerarentekorten ten spijt, zijn we voor docenten die het in Den Haag willen waarmaken een zeer aantrekkelijke 
school. Onze actieve deelname in de 2e Haagse opleidingsschool (NOD Haaglanden) speelt daarbij nadrukkelijk 
een rol. Daarnaast behoren we samen met enkele scholen in Nederland tot de beweging van de Transformatieve 
scholen. We zijn ons bewust van de uitdagende leerlingenpopulatie waarbinnen we onderwijs ontwikkelen en 
delen binnen het netwerk van Transformatieve scholen onze nieuwste inzichten. 

 

ONDERNEMERSLEF EN TEAMGEEST 
 
Als rector bent u integraal verantwoordelijk voor het beleid van het Edith Stein College. U voelt zich verbonden 
met de gedrevenheid die wij hebben voor onze leerlingen en bouwt met ons team aan de nieuwe schoolplancyclus 
2023-2027.  

Het Edith Stein College is volop in ontwikkeling in een dynamische stad en zoekt een teamspeler met overzicht en 
gevoel voor timing en balans. Het succesvol leidinggeven aan onze school vraagt dat u kunt stimuleren, motiveren 
en verbinden. Dat u kansen herkent en het lef hebt om met ons team te ondernemen. Dat u de regie neemt, 
prioriteiten stelt en afspraken borgt.  



 

U legt verantwoordelijkheden, waar mogelijk, diep in de organisatie. Hierbij past dat u medewerkers – coachend 
en sturend - meeneemt in hun verantwoordelijkheden. U werkt transparant en mensgericht en beschikt over 
adequate expertise op het gebied van human capital. 

U heeft hart voor onze leerlingen, bent zeer benaderbaar en gaat door het vuur voor het onderwijs op de school. 
Onderwijsinhoudelijk bent u goed onderlegd. U herkent zich in onze visie op onderwijs en weet deze te vertalen 
naar - en te evalueren met medewerkers in het kader van de ontwikkelingen in en om de school. 

Als rector van het Edith Stein College bent u het boegbeeld van de school. U weet hoe u zich, zowel naar binnen 
als naar buiten toe, zichtbaar en benaderbaar opstelt. Voorts bent u communicatief vaardig en transparant en 
doortastend in uw handelen. U bent een netwerker en weet mensen te verbinden. Uw bestuurlijke sensitiviteit en 
ervaring met het werken in een grootstedelijke context komen u als rector van het Edith Stein College uitstekend 
van pas. 

 

WERK AAN DE WINKEL 
 
Onze school heeft een duidelijk en sterk profiel en heeft de opdracht om - vanuit eigen context - de stichtingbrede 
koers te vertalen naar een nieuwe schoolplancyclus 2023-2027. Belangrijke speerpunten hierbij zijn het 
onderwijskundig kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid (teamontwikkeling, scholing en begeleiding van 
medewerkers) en de doorontwikkeling van onze Transformatieve school.  

 

EVEN VOORSTELLEN: LUCAS ONDERWIJS 
 
Het Edith Stein College maakt deel uit van Lucas VO, regio Den Haag. In de regio werken dertien VO-scholen van 
Lucas Onderwijs intensief samen. Met in totaal meer dan 38.000 leerlingen en 4.600 personeelsleden is de 
stichting Lucas Onderwijs één van de grootste onderwijsbesturen in Nederland.  
Lucas Onderwijs stimuleert scholen om het best denkbare onderwijs te bieden, opdat iedere leerling zich kan 
ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. De besturingsfilosofie binnen de stichting 
wordt gekenmerkt door verregaande vorm van mandatering van de scholen. Scholen, schoolleiders hebben 
hierdoor veel ruimte om beleidskeuzes te maken die passen bij de eigen context. De ontwikkelrichting staat 
beschreven in de koersbeweging van de stichting. Aan dit ontwerp hebben ruim 1000 medewerkers deelgenomen. 
De koersbeweging is vertaald naar schoolplannen. Inmiddels wordt de koersbeweging geactualiseerd voor de 
komende jaren. Deze geactualiseerde koersbeweging wordt op korte termijn gepubliceerd. 
 
Schoolleider zijn binnen een grote stichting als Lucas Onderwijs heeft als groot voordeel dat er sprake is van veel 
professionaliteit, zaken zijn bij ons goed geregeld. Schoolleiders krijgen veel beleidsruimte, er is sprake van een 
sterk collegiaal verband van schoolleiders én er wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke ontwikkeling.    

HOE GAAN WE VERDER? 
 
Spreekt deze vacature u aan en herkent u zich in het profiel? Dan horen wij graag van u. We gaan ervan uit dat u 
als kandidaat over de competenties beschikt die bij een functie met dit profiel passend zijn. 

Het betreft een functie voor 1,0 fte in de schaal 14 volgens de CAO voor het voortgezet onderwijs. Bij bewezen 
geschiktheid behoort schaal 15 tot de mogelijkheden. Daarnaast is momenteel een arbeidsmarkttoelage-
regeling (7,5%) van toepassing.   

Uw brief en cv kunt u versturen via het sollicitatieformulier op vbent.org (onderaan de pagina) t.a.v. de heer H.A. 
Hendriks o.v.v. vacaturenummer 20220293.  

Het eerste gesprek vindt plaats op vrijdagmiddag 1 juli 2022. Op maandag 4 of dinsdag 5 juli vindt het 
ontwikkelassessment plaats. De tweede gespreksronde staat gepland op vrijdag 8 juli.  

Voor inhoudelijke vragen over de functie of procedure kunt u contact opnemen met de heer H.A. Hendriks via 
088 – 20 51 600 of de heer J.B. van Dam, regiodirecteur via het telefoonnummer 06 -10 80 72 70.  

We zien uw reactie graag uiterlijk 26 juni 2022 tegemoet. 

https://www.vbent.org/werving-selectie/vacatures/rector-edith-stein-college-lucas-onderwijs/






















































































ONZE MISSIE 

Wij zijn overtuigd van het ongebreidelde potentieel van ieder kind om zich te 
ontwikkelen en te groeien in richtingen en op niveaus die tijdens de schooltijd volop 
ontdekt en ervaren kunnen worden. Het ontsluiten van dit bijzondere potentieel, dat is 
onze opdracht. Sterker nog: het is onze taakopvatting. Want wij hebben ons deze 
opdracht door de jaren heen volledig eigen gemaakt.  

De opdracht die wij met elkaar omarmen, kent een bijzondere context. Edith Stein College 
is namelijk meer dan een school die opleidt voor een mavo-, havo- of een vwo-diploma. 
Wij zijn een bijzonder diverse school. En wij huisvesten ook een ISK waar we nieuwkomers in 
korte tijd wegwijs maken in de Nederlandse taal en cultuur zodat zij kunnen instromen in 
het reguliere onderwijs. Kinderen met een migratieachtergrond kennen wij door en door. 

Wij zagen en zien regelmatig dat onze leerlingen ongekende stappen vooruit maken. In 
hun persoonlijke ontwikkeling. En in het uitstijgen boven hun schooladvies. Kleine 
wondertjes voltrokken zich hier en die bleven ook buiten de school niet onopgemerkt. Zo 
groeiden wij uit tot een school waar diversiteit nu ‘de norm’ is, met leerlingen van ruim 60 
nationaliteiten en culturen. Het is een bijzondere omgeving waarin ook wijzelf ervaren hoe 
verrijkend het is om grenzen te verleggen en de dromen van leerlingen dichterbij te 
brengen.  

Wij zetten ons in om onze leerlingen voor te bereiden op de wereld van morgen, een 
wereld die wij nog niet volledig voor ons kunnen zien. Daarom brengen wij de leerlingen 
naast kennis, ook veel vaardigheden bij om in de toekomst hun weg te vinden en eigen 
keuzes te maken. En wij scholen hen in vakken en vaardigheden die in onze samenleving 
een steeds prominentere plaats innemen. Dit gebeurt in speciale lessen maar ook in de 
reguliere vakken. 

Tegen onze leerlingen zeggen wij: “Het Edith Stein College is een geweldige springplank, 
maar geen rode loper. Laat je bluf en branie thuis, neem je trots en zelfbewustzijn mee. Als 
jij werk wilt maken van je toekomst dan heb je ons volledig aan je zijde.” Kort samengevat 
in ons motto: Mooi. Maak het maar waar. 

 

- - - - - - -  

 

Den Haag 12 november 2020 

 



ONZE VISIE 

Wij zijn een organisatie met een gezonde ambitie. Wij denken dus ook na over onze 
eigen ontwikkeling en hoe wij ons als school voortdurend kunnen verbeteren. Onze visie 
toont welke richting we op willen, wat onze doelen zijn op termijn. Het is een vergezicht 
en tevens een inspiratiebron voor het opstellen van jaarplannen, projecten, 
verbeteringen en experimenten.  

ONZE MANIER VAN LESGEVEN 

De rol van de leraar staat centraal in onze onderwijsaanpak. Hij is de leider, de regisseur 
van het onderwijsproces en van de groei van onze leerlingen naar zelfstandige jonge 
mensen met zelfinzicht en empathie voor de ander.  

Het zijn onze docenten die het verschil maken. Zij zijn het die het doen, met grote 
bevlogenheid en grote deskundigheid. Als leerling weet je hen aan jouw zijde, altijd. Zij 
openen jouw mogelijkheden om te zijn wie je bent en te groeien naar wie je wilt zijn. 
Kinderen met een migratieachtergrond wijs in de wereld laten landen en met een carrière 
voor ogen waarin zij gelukkig en succesvol kunnen zijn. Dat is hoe Edith Stein College de lat 
voor zichzelf heeft gelegd. 

Wij stimuleren onze leerlingen intensief in hun ontwikkelingsproces. Daarom beginnen we 
elke dag met activerende activiteiten; daarom ook krijgen leerlingen enerzijds onderwijs 
met een vaste groep leeftijdgenoten in hun stamklas en werken zij anderzijds individueel of 
in groepjes aan opdrachten in een open leerplein met verschillende niveaus; zij maken 
kennis met onderwerpen en thema’s die over meerdere vakken geïntegreerd zijn, steeds 
vaker in projecten of modules; en vanzelfsprekend bieden de roosters hun de 
noodzakelijke ruimte en gelegenheid voor ontspanning op school.  

Onze leerlingen maken we vertrouwd met 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals kritisch 
denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, 
informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, 
samenwerken, sociale en culturele vaardigheden (burgerschap), zelfregulering. Wij bieden 
ruimte en mogelijkheden voor vrijwillige vakverdieping. En er is ruimte voor praktijkervaring.  

De schoolomgeving is inspirerend. Hier leren leerlingen om samen te werken met ‘onze 
buren’ zoals musea, theaters en grote organisaties en raken zij vertrouwd met hun rol in de 
maatschappij. De maatschappij komt ook naar binnen door bijvoorbeeld gastlessen te 
laten verzorgen. We kijken ook verder dan de directe omgeving, zelfs internationaal: we 
worden een UNESCO-school. Leerlingen zijn zelfbewust, hebben zelfinzicht. 

 



DE ORGANISATIE EN FACILITEITEN 

Onze organisatie en ons gebouw zien wij als de ondersteunend en faciliterend aan het 
groeiproces van onze leerlingen. Er zijn doorlopende leerlijnen, vloeiende lijnen al vanaf het 
PO naar onze school en vanaf de school naar het HBO, MBO en Universiteit. Hiertoe 
onderhouden we intensieve contacten met PO en WO.  

De school is groen (zonnepanelen, duurzaamheid, luchtzuivering, afvalscheiding, 
schooltuin). Genoeg ventilatie in de lokalen. De kantine is duurzaam en betaalbaar. Er zijn 
flexibele ruimtes die het mogelijk maken om een veelheid van activiteiten en daarmee 
ervaringen en ontdekkingen te kunnen aanbieden.  

Er zijn roostervrije dagen om zelf of in overleg met de mentor te bepalen waar extra inzet 
nodig is of kennis verrijkt kan worden. Processen worden verdergaand geautomatiseerd, 
om zoveel mogelijk tijd over te houden voor persoonlijk contact en begeleiding. Voor 
herhaling van leerstof bijvoorbeeld, wordt ICT gebruikt.  

LOB LOOPBAAN ORIËNTATIE EN BEGELEIDING  

Wij vinden het wezenlijk dat leerlingen vaardigheden ontwikkelen om zelf keuzes te maken 
op weg naar hun toekomst. Daarom is er een gestructureerd programma van 
persoonsvorming, burgerschap en LOB. Er wordt een praktisch vak ingevoerd waarin de 
nadruk ligt op technologie en 21steeeuwse vaardigheden.  

ONZE 5 WAARDEN                    

Vertrouwen 

Wij geven onze leerlingen vertrouwen. We zijn geen ‘controleurs’. De leerling staat centraal 
en maakt veel eigen keuzes inzake projecten en vakken. Dit vergroot het autonoom 
functioneren, namelijk inzet van de leerling omdat hij of zij taken of onderwerpen zelf 
belangrijk vindt. Fouten maken vinden we niet erg maar bespreken we wel. Waar mogelijk 
en zinvol realiseren we positieve psychologische effecten.  

Betrokkenheid 

Betrokkenheid – bij de groep, de school – is evenals vertrouwen belangrijk om de 
intrinsieke motivatie van de leerling te versterken. Daarom verdiepen we onze kennis van 
leerstijlen en puberbreinen. En we verbinden onze leerlingen met elkaar. Leerlingen uit de 
bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn bijvoorbeeld ook coach of mentor. En met 
schoolteams participeren leerlingen in diverse lokale en regionale competities. We zijn 
samen het ESC, verbonden met elkaar en bij elkaar betrokken. 

 



Groei  

De belangrijkste energiebron, de grootste kracht is te vinden in de leerling zelf. Wij willen 
die kracht versterken. Daarom vragen wij ons af bij alles wat Edith Stein initieert, vormgeeft 
of verzorgt: wordt de leerling hier sterker van?  

Bij veel van onze leerlingen is er in hun directe omgeving weinig aandacht voor hun 
eigenheid. Maar de samenleving verwacht zelfstandige mensen die zelf hun afwegingen 
en keuzes kunnen maken. Hierin willen wij opleiden. Wij vinden het cruciaal dat de leerling 
zichzelf kent, erkent en waardeert. We dagen hem voortdurend uit om zijn eigen 
vaardigheden verder uit te bouwen en het beste uit zichzelf te halen. We willen graag dat 
hij hierin tijdens zijn opleiding zelf de stuurman wordt.  

Binnen ons onderwijs werken we er op diverse manieren aan om leerlingen te versterken 
en zelfvertrouwen te geven. We gaan uit van CAR (Competentie, Autonomie, Relatie). We 
stimuleren dat leerlingen ook van elkaar leren. We creëren kansen door talentontwikkeling. 
We scheppen perspectief door taalontwikkeling.  

Vrijheid 

Het leerplezier is voelbaar in de school. Leerlingen voelen zich vrij, vrij om creatief te zijn: 
muziek te maken, te dansen, te creëren, te bewegen, enzovoorts. Extra curriculaire vakken 
zijn bijvoorbeeld muziek, toneel, sport, en denksporten. Leerlingen worden gestimuleerd om 
hun eigen visie te ontwikkelen op uiteenlopende onderwerpen. We stimuleren een ruim 
wereldbeeld. We leren op verschillende manieren. Zo is er ook ruimte voor persoonlijke 
zaken, het levensverhaal van de leerling en de docent. 

Integriteit 

Wij leren en stimuleren kritisch denken. Dit stelt ook hoge eisen aan de wijze waarop wij 
onszelf manifesteren naar onze leerlingen. Eerlijkheid, oprechtheid en betrouwbaarheid 
typeren ons gedrag naar leerlingen en wij verwachten dit ook van hen. Leraren zijn zich 
bewust van hun voorbeeldfunctie. Wat daarbij helpt is een ‘basis’ voor groei die op orde is. 
En kennis en sturing van groepsdynamica - het gedrag en de psychologische processen 
die zich afspelen in groepen.  

     -------- 

 

Den Haag, 12 november 2020 
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Lucas Onderwijs

 < We geven invulling aan Lucas Onderwijs als 
solidair verbond waarbinnen alle niveaus een 
bijdrage leveren aan de verbinding.

 < We worden door waarden gedreven en base-
ren ons op het visiedocument ‘De grondslag 
verdiept’ voor de actuele visie op de identiteit 
van Lucas Onderwijs en haar scholen.

 < We redeneren vanuit de school als eenheid  
en gemeenschap.

 < Geen ‘one size fits all’, maar diversiteit en 
maatwerk als startpunt.

 < Onze koers leidt in een volgend stadium tot 
een passende vertaling naar de uitvoering  
- via schoolplannen, jaarplannen en onze  
interne netwerken.

 < We borgen het eigenaarschap op alle niveaus.
 < We houden de koers in de loop van de tijd  

dynamisch, zodat er geen ‘papieren tijger’  
ontstaat.

 < We houden intussen ook de dagelijkse opera-
tie op orde, met passende doorontwikkeling 
waar nodig (zoals bedrijfsvoering, huisvesting, 
informatiebeveiliging).

Inleiding

Eerst denken, dan doen. Of moderner: plan, do, 
check, act. Terugkijken en vooruitkijken helpt om 
de koers uit te zetten. Door zoveel mogelijk  
betrokkenheid van in- en externe stakeholders 
hebben we vanuit de dynamiek van de maat-
schappelijke omgeving en de eigenheid van onze 
scholen samen een koers uitgezet voor Lucas  
Onderwijs waarin elke Lucasschool zich kan 
herkennen – een duidelijke bandbreedte met 
alle ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. De 
invulling van die bandbreedte gaan we per school 
terugzien in het schoolplan voor de jaren 2019 
tot en met 2022.
 
Het proces dat we in 2017 volgden om tot deze 
koers te komen, was nieuw voor ons.  
We vertrokken vanuit eenvoudige beginselen:
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In maart 2017 definieerden we de relevante 
inhoudelijke thema’s op een studiedag met de 
leidinggevenden in het primair én voortgezet 
onderwijs. Een maand later legden we die 
thema’s in een online dialoog voor aan ruim 
200 medewerkers, ouders en (VO-)leerlingen. 
Hun aanvullingen en opvattingen zijn toegevoegd 
aan de agenda van vijf inhoudelijke thema-
groepen, die werden geleid door schoolleiders. 
De thema-groepen hebben de voornemens per 
thema verder toegespitst, gepresenteerd aan het 
college van bestuur en de bestuursmanagement-
teams PO en VO en daarna nog verder 
uitgewerkt. In oktober konden de hoofdlijnen 
van het denken over de koers van Lucas Onder-
wijs worden gedeeld tussen de schoolleiders uit 
PO en VO en nog worden verrijkt in de dialoog. 
Samengebracht met de inbreng van de bestuurs-
managementteams, het college van bestuur en 
de raad van toezicht is de koers nu uitgezet. Ruim 
en flexibel, uitdagend en stimulerend. We kijken 
terug op een uniek proces. En nu gaan we het 
dóen!
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Lucas Onderwijs omvat scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs. In diverse opzichten 
(zoals leeftijd van de leerlingen, opleiding van 
de leraren, bekostiging) ligt tussen de sectoren 
nog een scherpe scheiding. Tegelijkertijd biedt 
de combinatie unieke kansen om doorlopende 
leer- en ontwikkellijnen te creëren tussen PO- en 
VO-scholen en, nog breder, van kinderopvang en 
peuterspeelzaal via primair onderwijs naar voort-
gezet onderwijs.  

Wat is hiervoor nodig? 

 < We willen ons inspannen om - samen met 
partnerorganisaties - opvang, onderwijs en 
zorg rondom het kind te plaatsen, in plaats 
van kind en ouders van loket naar loket te 
verwijzen.

 < Doorlopende lijnen. In de vorming van kind-
centra streven we naar de realisatie van 
kindcentra voor 0-12 jaar, later door te ont-
wikkelen naar 0-18 jaar. Op enkele plaatsen 
bouwen we al een PO/VO-campus met de 
bijbehorende programmatische afspraken 
over doorlopende leer- en ontwikkellijnen. 
Nieuwbouw biedt vaak een natuurlijk moment 

Onze omgeving

Lucas Onderwijs is in omvang en diversiteit uniek.
Dat brengt specifieke vraagstukken met zich mee. 
Bovendien staat de wereld om ons heen niet stil. 
Bestuurlijke, politieke, technische en maatschap-
pelijke ontwikkelingen hebben alle hun uitwer-
king, ook op het onderwijs. We noemen een paar 
omgevingsfactoren die om aandacht vragen en 
waarvan overigens de samenhang opvallend is.

Samenhang in het stelsel van PO en VO
Onze scholen geven goed onderwijs. Dat is niet 
alleen onze overtuiging, maar blijkt ook uit het 
oordeel van de Inspectie van het Onderwijs. 
Onze diepgewortelde ambitie is om daar nog 
steeds beter in te worden. Onze omgeving vraagt 
dat ook van ons. Wij verwachten een toenemen-
de vraag naar onderwijs en zorg op maat voor elk 
kind, op basis van een vraaggestuurd en integraal 
aanbod, waarin het kind meer centraal staat 
dan de leerling. Uitstekend onderwijs en stabiele 
(voorheen buiten de school geplaatste) zorg voor 
het kind gaan hierbij hand in hand.
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taalvaardigheid en schuldenproblematiek van 
ouders sterke indicatoren zijn voor onderwijs-
achterstanden.  
 
Wat is hiervoor nodig?

Om onderwijsachterstanden weg te werken 
helpt:

 < Extra ontwikkeltijd voor de doelgroep, zoals 
verlengde schooldagactiviteiten, leerkansen-
profiel, weekendschool, vakantieschool.

 < De integratie van peuterspeelzalen, kinderop-
vang en onderwijs tot kindcentra, in combina-
tie met een inkomensafhankelijke bijdrage die 
drempelverlagend werkt voor die doelgroep- 
en die zich de toegang anders niet kunnen 
permitteren. 

Een benadering zal vooral passend bij elke 
schoolpopulatie moeten worden geformuleerd. 

ICT in het onderwijs
We willen onderwijs bieden waarin kinderen de 
ruimte krijgen en uitgedaagd worden om hun  
talenten te verkennen, te ontwikkelen en in te 
zetten; onderwijs waarin ook leerkrachten de 

om vernieuwing en kindcentrumvorming in 
te zetten, want nieuwbouw geeft tractie aan 
vernieuwing. Ondersteuning uit een Research 
& Development-omgeving die innovatief  
denken toont en faciliteert, kan de kwaliteit en 
het tempo van de ontwikkeling verhogen.

 < Met de inwerkingtreding van de wet ‘Harmoni- 
satie peuterspeelzalen en kinderopvang’    
ontstaat voor de opvang van 0-4 jaar een     
‘level playing field’, waarin zowel fusie als  
consolidatie te verwachten zijn. Lucas Onder-
wijs is in gesprek met meerdere partners over 
vormen van samenwerking en wellicht op 
termijn integratie. 

 

Segregatie, kansengelijkheid en  
interculturaliteit
De kansenongelijkheid in Nederland groeit, en in 
Den Haag groeit deze sterker dan in andere grote 
steden. De gemeentelijke politiek spant zich in 
om de verschillen weg te nemen. Het onderwijs 
heeft hier slechts op langere termijn invloed op. 
Onderzoek toont aan dat opleidingsniveau, 

5

10 thema’s

synthetron
stellingen

Dragon’s Den

5 thema’s

hoofdlijn

bestuurlijke blik

hoofdlijnen
+ speerpunten

25-10

16.00-21.00

20-3

Geïnspireerd
naar buiten

2018

2016

2015

2014

2013

2017

themagroep

facilitator
kapitein en

GEEN 
one size fits all

31 42

Lucas Onderwijs



8

Wat is hiervoor nodig? 

 < In het primaire proces laten we toenemende 
aandacht uitgaan naar het inhoudelijk onder-
wijskundig gebruik van ICT, ‘learning analytics’ 
en mediawijsheid. In het secundaire werk-
proces zetten we in op de onderwijskundige 
ondersteuning hiervan, naast goede onder-
steuning bij het gebruik van hardware en 
software om de continuïteit van het gebruik 
van de voorzieningen te garanderen.

 < Techniek en technologie, waar mogelijk  
wetenschap, vragen om aandacht; dit kan 
door het opnemen van programmeren in het 
onderwijs en het inrichten van techniek-labs 
die de ontdekruimte creëren waardoor leer-
lingen zich bij nieuwe technologie thuis gaan 
voelen.

Aantrekkelijkheid van de sector
Het is al vaak gezegd: onderwijs staat of valt bij 
de man of vrouw voor de klas. Er zijn echter 
minder vrouwen en nog veel minder mannen be-
reid om voor de klas te staan. Het imago van de 
sector wordt vooral getekend door de eisen (veel 
werk en grote betrokkenheid tegenover beperkte 

ruimte voelen en uitgedaagd worden om hun 
professionele handelen te verkennen en te 
ontwikkelen. Mediawijs ICT-gebruik moet leren 
en onderwijzen ondersteunen, zodat leraren en 
leerlingen de voordelen van technologie kunnen 
benutten, anderzijds ook de nadelen enigszins 
overzien die ‘big data’ en ‘the cloud’ met zich 
kunnen meebrengen. Voor sommigen betekenen 
data winst aan inzicht, voor anderen verlies aan 
privacy. 

De snelle doorontwikkeling van ICT binnen en 
buiten het onderwijs draagt bij aan kansen- 
ongelijkheid, deels vanwege de benodigde 
hardware thuis, deels vanwege achterstand in 
vaardigheden (21st Century Skills), deels ook 
vanwege dat tempo. Doordat de snelheid van de 
ICT-ontwikkeling toeneemt, wordt een eenmaal 
opgelopen achterstand steeds groter en dus 
moeilijker in te lopen. Het zoveel mogelijk aange-
sloten houden van het deelnemersveld in deze 
kennisrace is een nieuwe uitdaging voor scholen. 
Onderlinge samenwerking en ondersteuning zijn 
onontbeerlijk.
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en aan een school te willen werken. 
 < Samenwerking tussen scholen, teams en 

individuele onderwijsgevenden gericht op een 
optimale leerervaring van onze leerlingen, bij-
voorbeeld door zelf te onderzoeken wat werkt 
en op basis daarvan interventies te plannen 
en te ontwerpen.

Denominatie en diversiteit van scholen
Lucas Onderwijs omvat rooms-katholieke, protes-
tants-christelijke, interconfessionele en algemeen 
bijzondere scholen. De samenleving is echter nog 
maar beperkt ingericht langs de lijnen van deno-
minaties. De wetgever heeft het voornemen om 
ruimte te maken voor het stichten van scholen 
op grond van een specifiek onderwijsconcept 
(zonder denominatieve basis). Als denominatie 
niet meer dominant is als motief voor schoolkeu-
ze, worden het onderwijsconcept, kwaliteit en 
klantvriendelijkheid van de school nog belang-
rijker bij de schoolkeuze. Nederland kent een 
relatief hoogopgeleide beroepsbevolking. Uit de 
OESO-rapporten blijken goede resultaten, tegen 
kosten beneden het gemiddelde in vergelijking 
tot andere OESO-landen. Ouders zijn relatief 
tevreden. Hierdoor wordt de ‘sense of urgency’ 

waardering en geringe loopbaankansen) en niet 
door de grote maatschappelijke relevantie van 
het werk en de pedagogische, didactische en 
intellectuele uitdaging die het geven van onder-
wijs biedt. De aantrekkingskracht van de pabo en 
de lerarenopleiding op schoolverlaters is momen-
teel beperkt. Daardoor staat de continuïteit van 
het onderwijs onder druk, juist ook bij scholen 
waar de vraag naar kwalitatief sterke docenten 
nog dringender is dan elders: scholen met relatief 
veel achterstandsleerlingen en scholen met een 
relatief sterkere sociale problematiek.

Wat is hiervoor nodig? 

 < Een uitdagende werkomgeving waarin ver-
antwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling 
naast de verantwoordelijkheid voor de ont-
wikkeling van het kind staat. De aantrekkings-
kracht van de onderwijssector en het beroep 
van leraar is niet volledig afhankelijk van de 
primaire arbeidsvoorwaarden (in de CAO’s 
geregeld). De professionele werkomgeving, 
opleidings- en regelmogelijkheden die op 
schoolniveau worden geboden beïnvloeden 
de keuze van personeel om in het onderwijs 
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‘marktpartijen’ aandienen. Dit aanbod moeten 
we bovendien zo ontwerpen dat ‘het voor 
herhaling vatbaar is’, met gebruikmaking van 
concepten die ook elders bruikbaar zijn als 
‘template’ en die voor ouders en de overheid 
aantrekkelijk en betaalbaar zijn. 

Subsidiariteit en maatwerk
Vanaf 1 augustus 2017 spreekt de Inspectie van 
het Onderwijs het schoolbestuur aan op de 
onderwijskwaliteit op haar scholen. Daarom 
hebben we in een intern kwaliteitszorgdocument 
vastgelegd hoe we daar als scholen en bestuur 
zicht op en contact over houden, passend bij de 
governance en de beleidscyclus van Lucas 
Onderwijs. We hechten aan het subsidiariteits-
beginsel, waarbij we acteren op het laagst 
bevoegde niveau om een doel te bereiken. We 
nemen een beslissing pas op een hoger niveau 
(regio- of clustermanagement, bestuur) als het 
belang of de reikwijdte ervan de slagkracht van 
het schoolniveau duidelijk overstijgt. Dit past bij 
het toenemende beroep op transparantie en op 
(bestuurlijke) aansprakelijkheid dat door de over-
heid, maar ook door externe partijen en ouders, 
wordt gedaan op schoolleiding en bestuur.

bij scholen en onderwijsgerelateerde instanties 
om het stelsel en het aanbod te wijzigen maar 
beperkt ervaren. Onderwijsvernieuwing verloopt 
langzaam. Van concurrentie tussen scholen is 
maar heel beperkt sprake. In veel sectoren is 
transparantie en het afleggen van verantwoor-
ding inmiddels de norm. In de onderwijssector is 
transparantie nog niet vanzelfsprekend. Ouders 
vragen om inzicht in de ontwikkeling van hun 
kind en ook in de kwaliteit van de school en de 
docenten.

Wat is hiervoor nodig? 

 < Dit vraagt om een veranderstrategie, waaruit 
een onderscheidend aanbod van Lucas- 
scholen voortkomt. Waarin onderscheiden 
onze scholen zich in de toekomst en op grond 
van welk concept bieden we in de toekomst 
onderwijs aan kinderen? Hoe voelen ouders 
dat de school waarmaakt wat wordt beloofd?

 < Dit daagt ons uit om - steeds vertrekkend  
vanuit onze kernwaarden - een passend 
aanbod te ontwikkelen voordat zich nieuwe                                                                                                                                           
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Wat is hiervoor nodig? 

 < Vanuit onze brede kwaliteitsambitie werken 
we aan de hand van een beleidscyclus die is 
gericht op de kwaliteitsdoelstellingen van de 
organisatie.

 < Binnen die kwaliteitscultuur maken we ge-
bruik van betrouwbare managementinforma-
tie, instrumenten en methodieken, en benut-
ten we de rollen en verantwoordelijkheden 
die binnen Lucas Onderwijs zijn belegd.

 < We hebben in dat kader ruime aandacht voor 
de preventie van zwakke scholen of afde-
lingen en hanteren richtlijnen voor situaties 
waarin zich onverhoopt toch een ontwikkeling 
in die richting dreigt in te zetten.
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partnerschap met de maatschappelijke 
omgeving.

Deze kenmerken van Lucas Onderwijs maken 
ons sterk en dragen ons merk. Ze gelden dan ook 
voor alle scholen. De scholen hebben (naast de 
ruimte om onze collectieve gedachtenvorming 
te beïnvloeden) bovenal de ruimte om maatwerk 
en diversiteit in hun onderwijs tot uitdrukking te 
laten komen. Ons vertrouwen in elkaar schept 
alle ruimte om verantwoordelijkheid te nemen, 
zelfsturing en gedeeld leiderschap te realiseren 
op school- en persoonlijk niveau. Ieders talenten 
en kwaliteiten doen ertoe om betekenisvolle  
doelen te bereiken voor en met onze leerlingen.

Zó vormt de omvang van het scholenbestand 
noch voor het bestuur, noch voor de scholen 
een belemmering. Lucas Onderwijs is schaalbaar. 
Dit betekent dat wij een nieuw beeld gaan 
opbouwen van de dimensies die Lucas Onder- 
wijs kan en wil aannemen qua schoolsoorten, 
onderwijskundige richtingen, geografische 
gebieden, organisatievormen, verbindingen met 
samenwerkingspartners, financieringsmodellen 
etc. Scholenstichting staat op het punt “een spel 

Wij kunnen je wat leren 

Wat wij - leraren, onderwijsondersteunend 
personeel, schoolleiders en bestuur - doen bij 
Lucas Onderwijs is onderwijs geven, of - als we 
het niet zélf geven - onderwijs geven mógelijk 
maken. Wij zijn daar goed in. Ons onderwijs is 
Lucas-onderwijs: we spannen ons in om het 
best denkbare onderwijs te bieden, zodat iedere 
leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, 
verantwoordelijke en kansrijke burger. We zien 
het kind éérder staan dan de leerling en we zoe-
ken samen voor elk kind de weg naar de hoogst 
bereikbare toegevoegde waarde aan zijn ontwik-
keling als mens, als kennisdrager, als doorgever 
van waarden.

Lucas Onderwijs start vanuit oude kernwaarden 
- respect, naastenliefde, genade, ontwikkeling en 
bezieling - die in ónze traditie ontleend zijn aan 
de taal van de christelijke geloofsgemeenschap. 
Vanuit die waarden zoeken wij de verbinding met 
anderen. Vanuit die diepe grondslag ook bieden 
we aantrekkelijk, kwalitatief uitstekend onderwijs 
en profileren we ons door solidariteit met kans- 
armen, goede zorg voor medewerkers en actief 
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zonder grenzen” te worden. De kansen en risico’s 
van een nieuwe marktbewerking willen wij graag 
verkennen.

Tegelijkertijd willen we ook hetzelfde blijven. 
Door samen te leren, te ontwikkelen en te ver-
beteren, in een open en kritische dialoog tussen 
alle geledingen en met onze omgeving. Proactief 
handelend en kansen creërend als ze er nog niet 
zijn. Met de scholen - in hun onderlinge verband -  
als bruisend centrum. Met schoolleiders als 
drijvende kracht. Dit solidaire verbond brengen 
we tot uitdrukking in onze bereidheid om actief 
deel te nemen aan georganiseerde vormen van 
kwaliteitszorg, dialoog en verantwoording (het 
verticale verband) en aan vele varianten van 
facilitering, ondersteuning, consultatie en kriti-
sche dialoog binnen en buiten onze school en 
ons bestuur. We ontvangen daarin én we geven.
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Wat we voor jou willen doen

Uit onze dialogen zijn vijf hoofdthema’s voortge-
komen die vrijwel direct het hart van ons onder-
wijs raken. Dit is wat we gaan oppakken. Intussen 
houden we uiteraard ook de dagelijkse operatie 
op orde, met passende doorontwikkeling waar 
nodig, zoals in bedrijfsvoering, huisvesting en 
informatiebeveiliging.
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Wat doen we? Wat zien we in 2022?

Lucas Onderwijs zet in op doorlopende lijnen van 
0-18 jaar.

Elke school vindt een passende samenwerkings-
vorm om doorgaande lijnen te borgen.

Wij initiëren en stimuleren de verbinding PO-VO en 
kinderopvang, op ieder niveau, zichtbaar in kind-
centra en samenwerkingsverbanden PO-VO.

Er is een substantiële groei bereikt in het aantal 
kindcentra en/of samenwerkingsverbanden  
PO-VO. 

We faciliteren ontmoeting, kennisdeling en  
uitwisseling.

We kennen elkaar binnen Lucas Onderwijs en zijn 
in staat om in ons netwerk oplossingen te vinden 
waar leerlingen baat bij hebben.

Lucas Onderwijs doet onderzoek naar de mogelijk-
heden tot het realiseren van een gecombineerde 
bestuurlijke aansturing (i.e. cluster PO/regio VO).

Dit is afhankelijk van de uitkomsten van onderzoek 
naar de meerwaarde van gecombineerde  
aansturing.

Een proces van herkennen, verkennen & erkennen
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Toekomstgericht 
Onderwijs
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Wat doen we? Wat zien we in 2022?

In 2022 biedt Lucas Onderwijs onderwijs aan voor 
kinderen van 0 tot 18 jaar in doorlopende  
leerlijnen.

Zie het thema Doorlopende lijnen.

In 2022 werken leerlingen in wisselende samen-
stelling aan persoonlijke doelen in nauwe samen-
werking met hun leraren/coaches; indien nodig 
worden de primaire en secundaire processen 
daarop aangepast.

 < In 2022 kunnen Lucas-leerlingen een  
gedifferentieerd diploma halen.

 < In 2022 toetsen we op een passende wijze 
ter verbetering van het leerproces van iedere 
leerling.

 < In 2022 hebben we het begrip ‘leren’ in een 
juiste balans vertaald naar vormen van  
behoefte-gestuurd onderwijs, differentiatie, 
curriculumherziening en internationalisering.

In 2022 zijn al onze leerlingen in staat om zich te 
ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden 
van een internationale samenleving, die samen 
met anderen tot creatieve oplossingen kunnen 
komen voor een diversiteit aan problemen.

Onze scholen hebben - met behulp van partners -  
internationale contacten tot stand gebracht. 
Daardoor nemen onze leerlingen deel aan beteke-
nisvolle internationale samenwerkingsprojecten.

Zonder vergezicht geen richting
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Wat doen we? Wat zien we in 2022?

In 2022 zijn er binnen Lucas Onderwijs zo min  
mogelijk thuiszitters.

Er is:
 < een nauwe samenwerking met de samenwer-

kingsverbanden, besturen, zorgpartners en 
gemeenten;

 < gezamenlijke verantwoordelijkheid  
(faciliteren ter voorkoming van wachtlijsten; 
overleg voeren).

Lucas Onderwijs vergroot de effectieve tijd voor 
onderwijspersoneel om toe te komen aan de  
kerntaken - het primaire proces.

We hebben:
 < administratieve last teruggedrongen;
 < digitale systemen afgestemd;
 < procedures vereenvoudigd;
 < vertrouwen en autonomie gevestigd.

Lucas Onderwijs stimuleert en faciliteert onderwijs 
op maat, passend bij de leerling.

We hebben daartoe: 

 < de doorontwikkeling van groeps- en  
methode-doorbrekend werken;

 < leerlijnen op maat;
 < doorstroommogelijkheden binnen het VO 

verbeterd en blijven daaraan werken.

Onderwijs is werken met kinderen
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Wat doen we? Wat zien we in 2022?

We trekken voldoende en kwalitatief goede leraren 
aan.

Lucas Onderwijs geeft gericht uiting en vorm aan 
aantrekkelijk werkgeverschap.

We professionaliseren continu.

 < We maken gebruik van de kennis en vaardighe-
den binnen en buiten Lucas Onderwijs  
(professionele leergemeenschap).

 < We ondersteunen en voeden het gevoel van 
professionele ruimte, competentie en relatie bij 
medewerkers.

 < We ondersteunen de mogelijkheid om te  
groeien.

We dragen zorg voor de duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers.

 < Scholen geven invulling aan hun personeels- 
beleid ten dienste van hun onderwijsbeleid.

 < Personeelsbeleid is maatwerk (medewerkers 
kennen, diversiteit bevorderen).

 < Er is een inspanningsverplichting van twee  
kanten (werkgever en werknemer) om een  
optimale werksituatie te scheppen.

Kennen, waarderen, helpen en uitdagen in gedeeld eigenaarschap
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(Be)sturingsfilosofie
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Wat doen we? Wat zien we in 2022?
Besturingsfilosofie is sturingsfilosofie. 
Dit uit zich in een eenduidige vertaling/
taal over de wijze (houding, gedrag) 
waarop alle verantwoordingsniveaus 
in de organisatie sturen.

Elke verantwoordelijkheidslaag kan concreet aangeven hoe uiting aan de 
sturing wordt gegeven.

Sturingsfilosofie wordt verbonden aan 
de kernwaarden van Lucas Onderwijs 
zoals verwoord in ‘De grondslag  
verdiept’.

We beschikken over een samenhangende en praktisch bruikbare ziens-
wijze op de relatie tussen de kernwaarden en de (be)sturingsfilosofie van 
Lucas Onderwijs. Die zienswijze is in een dialoog tot stand gebracht.

Sturingsfilosofie wordt uitgewerkt aan 
de hand van thema’s.

We zien:
 < Vertrouwen - uitgedrukt in subsidiariteit; “pas toe of leg uit”  

wordt toegevoegd aan onze (be)sturingsfilosofie.
 < Solidariteit - Lucas Onderwijs is een solidair verbond waarin we  

leren van en met elkaar.
 < Ontwikkeling - Lucas Onderwijs is een lerende organisatie en  

control heeft een ontwikkelingsgerichte inslag.
 < Verantwoordelijkheid - control op een gezamenlijk benoemde  

minimum basis.
 < Dialoog - nieuwe thema’s worden indien nodig verkend aan de  

hand van een georganiseerde dialoog.
 < Maatwerk - we kiezen voor een aanpak die aansluit bij de  

specifieke gemeenschap die iedere school vormt.

(Be)sturingsfilosofie is balans tussen richting, ruimte, rekenschap
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Het woord is aan de scholen

Iedere vier jaar maken scholen een schoolplan. 
In 2018 start een nieuwe cyclus, gericht op 
schoolplannen die vanaf 2019 gerealiseerd zullen 
worden. De bandbreedte van onze gezamen- 
lijke koers zal in het schoolplan bijdragen aan de 
koers per school en per samenwerkingsverband 
van scholen. Diversiteit en maatwerk zijn het 
startpunt, resultaat is het eindpunt. Daartussen 
vindt een dynamische vertaling plaats van  
uitgangspunt naar uitvoering. Liever borgen we 
het collectieve eigenaarschap van onze koers- 
beweging, dan dat we toetsen en overhoren. 
We delen de verantwoordelijkheid en houden 
de koers levend. Voor ónze kinderen, voor óns 
onderwijs.
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EEN BOOT DOOR DE NACHT 

Mijn bed is een boot,
het zeil is de zee.

Ik ben mijn broer
en poes vaart mee.

Een stok is de mast, 
de lamp is de maan. 

Poes, hou je vast
dan kunnen we gaan.

Waar gaan we naartoe,
heeft Poes een idee?

Poes is te moe,
ik vraag het de zee.

Zee gaan we goed
of gaan we te zacht?

Wat is het toch mooi,
een boot in de nacht.

Koos Meinderts
Uit: Verdriet is drie sokken, boek en cd

Lemniscaat, 2008 
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Managementstatuut VO Lucas Onderwijs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aldus opgemaakt en vastgesteld door het Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs op  
30 november 2021 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 december 2021.
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Oplegnotitie Managementstatuut VO 

 
 1 Aanleiding 

 
1.1 Stichting Lucas Onderwijs ("Lucas") houdt onder meer scholen voor voortgezet onderwijs in stand in 

de regio's Den Haag, Delflanden en Westland&Den Haag Zuid-West (Westland&DHZW). In 2021 heeft 
een tweetal fusies plaatsgevonden, waarna de regio-indeling is aangepast. Het Managementstatuut VO, 
waarin het bestuur van Lucas het kader voor de toedeling van bevoegdheden aan regio- en 
schooldirecteuren vastlegt, is geëvalueerd en herijkt. 

1.2 In 'Samen Sterker, Beslisdocument interne inrichting Lucas Onderwijs' ("Beslisdocument") is onder 
woorden gebracht welke positie de scholen en regio's binnen Lucas innemen en welke 
besturingsfilosofie ten grondslag ligt aan het Managementstatuut VO. Deze notitie gaat in op de 
formele verdeling van bevoegdheden, zoals die zal worden vastgelegd in het Managementstatuut VO, 
alsmede op de juridische 'techniek' achter deze verdeling.  

 
 
 2 Verdeling van taken en bevoegdheden 

2.1 Uitgangspunt van het Managementstatuut VO is de verdeling van bevoegdheden op een manier die de 
regio's (groepen van scholen) een zelfstandige positie binnen Lucas verschaft. Taken en bevoegdheden 
worden in beginsel zo dichtbij als mogelijk in de organisatie uitgevoerd en uitgeoefend. Bevoegdheden 
worden in beginsel opgedragen aan de regiodirecteuren. 

2.2 Binnen het kader van het Managementstatuut VO, blijft altijd ruimte voor maatwerk en verschillen 
tussen de regio's. Als een onderwerp in een bepaalde regio beter ter hand kan worden genomen in 
regioverband, dan in schoolverband, dan kan daartoe worden besloten. 

2.3 Het Managementstatuut VO voorziet in de mogelijkheid om 'klein binnen groot' op een effectieve en 
adequate manier te organiseren en de interne bevoegdheidsverdeling te laten aansluiten op de regionale 
omgeving. Ook houdt het oog voor de bestuurlijke verantwoordelijkheid die een regiodirecteur voor zijn 
regio heeft, waarbij zeggenschap in de regio wordt belegd, terwijl het College van Bestuur de bestuurlijke 
eindverantwoordelijkheid voor de gehele organisatie van Lucas op zorgvuldige wijze kan dragen. 

 
2.4 We gaan hierna in op de verschillende bevoegdheden en de verdeling van die bevoegdheden binnen 

de organisatie, alsmede op de juridische positie van het College van Bestuur als het statutair bestuur 
van Lucas en de 'verdelingstechniek' die vanwege die positie nodig is. 

 
Besluitvormingscyclus: rollen en verhoudingen 
 
2.5 Het onderscheid tussen de verschillende stappen en mogelijke rollen die bij besluitvorming zijn 

betrokken, is goed in beeld te brengen met de onderstaande besluitvormingscyclus. 
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Figuur 1.  
Besluitvormingscyclus
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2.6 Het Managementstatuut VO voorziet vooral in de (rol)verdeling betreffende de voorbereiding, 
besluitvorming, vaststelling, goedkeuring en uitvoering van besluiten. Daarbij is uitgangspunt dat de 
voorbereiding en besluitvorming - waar mogelijk - in de regio's plaatsvinden. Voor elke regio wordt 
vastgelegd of bevoegdheden op schoolniveau of op regioniveau worden uitgeoefend. Waar dat nodig 
is, heeft het BMT VO een adviesrecht en heeft het bestuur een goedkeuringsrecht. 

2.7 De goedkeuring wordt uitgeoefend op een wijze die recht doet aan de zelfstandige positie van de 
regio's, alsmede aan de eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Dat wil zeggen dat het 
goedkeuringsrecht een ja/nee-toets inhoudt en geen sprake is van amendering. Als het College van 
Bestuur een besluit niet goedkeurt, zal het College van Bestuur de goedkeuring onthouden en de 
regiodirecteur vragen om met een ander besluit te komen. Voor het al dan niet verlenen van 
goedkeuring, laat het College van Bestuur zich adviseren door het BMT VO. 

 
Juridische techniek 
 
2.8 Het burgerlijk recht gaat uit van de onverdeelde verantwoordelijkheid van het statutaire bestuur voor 

de gehele (organisatie van de) rechtspersoon.  Het (publieke) onderwijsrecht belegt het bevoegd gezag 
over scholen bij de in stand houdende rechtspersoon, waarvan het statutaire bestuur de 
vertegenwoordiger is. Voor Lucas betekent dit dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk (en 
in voorkomende gevallen aansprakelijk) is voor de gehele organisatie. 

2.9 Om taken en bevoegdheden op een ander punt in de organisatie te laten uitoefenen, moet dat expliciet 
worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de wet, de statuten of in een reglement zoals het Management -
statuut VO. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de wens om bestuur en toezicht van elkaar te scheiden: 
het onderwijsrecht legt op dat er een raad van toezicht moet zijn, die ten minste belast is met bepaalde 
in de wet omschreven taken. Die scheiding is statutair vastgelegd. 

2.10 Met betrekking tot de uitoefening van bevoegdheden namens het bestuur door regio- of 
schooldirecteur, voorziet het Managementstatuut VO in een kader waarmee en waarbinnen bevoegd -
heden gemandateerd en opgedragen (kunnen) worden. Een (civielrechtelijke) volmacht stelt de 
(regio)directeur in staat om Lucas in het dagelijks rechtsverkeer te vertegenwoordigen, teneinde het 
beleid op locatie- of regioniveau goed te kunnen uitvoeren. 

2.11 In een volmacht- en mandaatregeling (op basis van artikel 2 lid 5 van het Managementstatuut VO) 
kunnen de besluitvormende en vertegenwoordigende bevoegdheden nader worden uitgewerkt. Omdat 
per regio kan verschillen hoe de verdeling uiteindelijk vorm krijgt, wordt in een bijlage bij het 
Managementstatuut VO voor iedere regio aangegeven bij wie (regiodirecteur of schooldirecteur) een 
taak berust en door wie de bijbehorende bevoegdheid wordt uitgeoefend. 
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 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 Delflanden, Den Haag en 
Westland&DHZW in stand. Het College van Bestuur is blijkens artikel 8, lid 1 van de statuten van de Stich-
ting 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, Informatiebeheer (IB) en Facilitaire Zaken. Elke stafdienst wordt ge-
leid door een stafhoofd; de stafhoofden staan op hun beurt onder leiding van de directeur bureau, die wordt 
aangestuurd door het College van Bestuur. De medewerkers van de stafdiensten werken deels vanuit het bu-
reau en deels vanuit de regio’s. 
 
Aan elke regio is een regiomanager bedrijfsvoering verbonden, met als taak het coördineren van werk-
zaamheden 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 Col-
lege van Bestuur, ten behoeve van een structurele afstemming op stichtingskaders en eenduidige bedrijfs-
voeringssystemen. 
 
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 daar-
bij 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 ver-
antwoording 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 be-
sturing van Lucas Onderwijs is geregeld. Naast de statuten van de Stichting en dit Managementstatuut VO, 
worden jaarlijks managementovereenkomsten vastgesteld tussen Bestuur en regiodirecteuren, alsmede tus-
sen 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 Managementstatuut VO Lucas Onderwijs (vastgesteld 
d.d. 9 juni 2016). 
 
Deze preambule maakt integraal onderdeel uit van het managementstatuut. 
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 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. 

School Een zelfstandige organisatie-eenheid waar onderwijs wordt verzorgd voor 
een bepaalde groep leerlingen. 

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

Directeur bureau Functionaris die het bureau 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. 
 
 
 
 
 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en positionering 

 
 Artikel 1. Managementstatuut 
 
1. Dit Managementstatuut VO is een managementstatuut als bedoeld in artikel 32c van de Wvo, als vermeld 

in artikel 4 lid 2 onder b van het Reglement voor het College van Bestuur en artikel 15 lid 3 van de Sta -
tuten. 

2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van het managementstatuut en de Statuten, 
prevaleren de bepalingen van de Statuten. 

 
 
 Artikel 2. Bestuur; algemene taken en bevoegdheden 
 
1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Hieronder valt in ieder geval de bewaking van 

de grondslag en de realisatie van de doelen die de Stichting zich stelt. Daarnaast stelt het Bestuur, 
onverminderd het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de statuten, het beleid van de Stichting vast. 

2. Het Bestuur legt zich toe op de hoofdlijnen van het beleid en houdt toezicht op de uitoefening van 
taken en bevoegdheden door de directeur bureau, de stafhoofden, de regiomanagers bedrijfsvoering, de 
regiodirecteuren en de schooldirecteuren. 

3. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de door de Stichting in 
stand gehouden scholen, alsmede eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de Stichting op het 
gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën en beheer. 

4. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor de wijze waarop de regiodirecteuren bijdragen aan het 
stichtingsbeleid. 
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5. Het Bestuur geeft leiding aan de regiodirecteuren en draagt deze bevoegdheden op, conform de in dit 
Managementstatuut VO vastgelegde (kaders voor) taakverdeling en basis van mandaat- en volmacht -
regelingen. 

6. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in beroeps- en bezwaarprocedures. 
7. Het Bestuur draagt zorg voor de spreiding van de onderwijsvoorzieningen van de Stichting. 
8. De bijzondere taken en bevoegdheden van het Bestuur en de wijze waarop die worden verdeeld over en 

opgedragen aan de regiodirecteuren staan beschreven in artikel 12 van dit managementstatuut. 
 
 
 Artikel 3. Bestuurs Management Team VO 
 
1. Het BMT VO bestaat uit het Bestuur en de regiodirecteuren. 
2. Het Bestuur zit het BMT VO voor en het BMT VO vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodig acht. Het 

BMT VO laat zich ondersteunen door het bureau. 
3. Binnen het BMT VO wordt het strategisch en meerjarenbeleid van de Stichting, primair op gebied van VO, 

voorbereid, uitgevoerd en bewaakt. Dit beleid is kader stellend voor het beleid in de regio’s en in de 
afzonderlijke scholen. Tevens wordt het Bestuur in het BMT VO door de regiodirecteuren geïnformeerd 
over de haalbaarheid en wenselijkheid van beleidsvoornemens op stichtings-, regio- en schoolniveau. 

4. Het BMT VO functioneert als adviesorgaan voor het Bestuur. Alle bevindingen en adviezen (al dan niet 
ten behoeve van besluitvorming) worden schriftelijk vastgelegd. Besluiten worden genomen door het 
Bestuur, de regiodirecteuren gehoord. Hierbij wordt gestreefd naar consensus. 

 
 
  Hoofdstuk 2 De regiodirecteur 

 
 Artikel 4. Regiodirecteur; toedeling van bevoegdheden 
 
1. Het Bestuur draagt de in artikel 5 en artikel 12 genoemde taken en bevoegdheden op aan de regio direc -

teur, voor zover van toepassing op de betreffende regio en voor zover de Wvo zich daar niet tegen verzet. 
2. De regiodirecteur vertegenwoordigt de Stichting met betrekking tot de taken en bevoegdheden die hem 

bij of krachtens dit managementstatuut zijn opgedragen. 
3. De regiodirecteur richt zich bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden naar 

de beleidslijnen zoals die in de kaderregelingen zijn vastgelegd. 
4. De regiodirecteur kan de aan hem/haar door het Bestuur opgedragen taken en bevoegdheden onder zijn 

verantwoordelijkheid opdragen aan andere functionarissen binnen de organisatie, in overleg met de 
betreffende functionaris en de leidinggevende van de betreffende functionaris. 

5. Naast de mogelijkheid die het Bestuur op grond van artikel 2 lid 5 reeds heeft, kan het Bestuur schriftelijk 
taken en bevoegdheden aan een regiodirecteur opdragen en de regiodirecteur ter zake volmacht verlenen. 
Alsdan kan geen sprake zijn van verlening van ondermandaat of subsitutievolmacht. 

6. Het Bestuur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen taken 
moeten worden uitgevoerd. 

7. Het Bestuur kan in het belang van de Stichting als geheel, gemotiveerd besluiten om een mandaat 
ongedaan te maken. Daarvan wordt melding gemaakt aan het BMT VO. 

 
 
 Artikel 5. Regiodirecteur; algemene taken en verantwoordelijkheden 
 
1. De regiodirecteur is, onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuur, integraal verantwoordelijkheid 

voor de regio, dat wil zeggen: voor het opstellen, vaststellen en uitvoeren van regionaal beleid. Daaronder 
wordt onder meer verstaan het beleid met betrekking tot externe partners in de regio, onderwijs, 
personeel, organisatie, huisvesting, financiën en beheer. De regiodirecteur kan zelfstandig handelen 
binnen door het Bestuur vastgestelde kaders. De regiodirecteur is bevoegd om binnen de vastgestelde 
begroting een overeenkomst aan te gaan met financiële consequenties. 

2. De regiodirecteur ziet toe op de uitvoering van het door het Bestuur vastgestelde beleid, van de overige 
bestuursbesluiten, alsmede van het regionale beleid.  
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3. De regiodirecteur ondersteunt het Bestuur bij zijn algemene bestuurlijke taken en draagt bij aan de 
strate gische beleidsontwikkeling van de Stichting, alsmede aan regio- en stichtingsactiviteiten, met 
inachtneming van de geldende wet- en regelgeving en stichtingskaders. 

4. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs aan de scholen die binnen 
zijn/haar regio vallen. 

5. De regiodirecteur kan optreden als vertegenwoordiger van het Bestuur tegenover lokale partners en 
aangaande zaken die betrekking hebben op de regio. 

6. De regiodirecteur vertegenwoordigt het Bestuur van de Stichting in beroeps- en bezwaarprocedures 
aangaande scholen die in zijn/haar regio vallen. 

7. De bijzondere taken en bevoegdheden van de regiodirecteur staan beschreven in artikel 12 van dit 
managementstatuut. 

 
 
 Artikel 6. Regiodirecteur; managementovereenkomst Bestuur - regiodirecteur 
 
1. Aan het eind van ieder schooljaar stelt de regiodirecteur een concept managementovereenkomst op voor 

het nieuwe schooljaar. Na bespreking met het Bestuur stelt het Bestuur de managementovereenkomst 
vast. 

2. De afspraken die worden gemaakt in de managementovereenkomst zijn mede gebaseerd op het strategisch 
beleidsplan, de schoolplannen, de jaarplannen en de jaarverslagen van de scholen in zijn/haar regio. 

3. Naast de verwachtingen die het Bestuur heeft van de regiodirecteur ten aanzien van de management -
overeenkomst worden zo nodig ook afspraken gemaakt met betrekking tot de facilitering van de 
regiodirecteur ten behoeve van de uitvoering van diens taak. Daaronder wordt tevens begrepen de 
deskundigheidsbevordering van de regiodirecteur, vanuit het scholingsbudget van de eigen 
regio/scholengroep. 

 
 
 Artikel 7. Regiodirecteur; rapportage en verantwoording 
 
Informatieverstrekking en verantwoording door de regiodirecteur aan het Bestuur over de gemaakte afspraken 
in de managementovereenkomst, als genoemd in artikel 6, en alle overige af te spreken punten vindt ten 
minste elk kwartaal plaats tijdens een gesprek en ten minste eenmaal per jaar in een gesprek over de 
managementovereenkomst als geheel. 
 
 
 Hoofdstuk 3  De schooldirecteur 

 
 Artikel 8. Schooldirecteur; toedeling van bevoegdheden 
 
1. De regiodirecteur kan aan hem opgedragen taken en bevoegdheden schriftelijk aan individuele school -

directeuren opdragen, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de in artikel 9 en artikel 12 
genoemde taken en voor zover de Wvo zich daar niet tegen verzet. De regiodirecteur maakt hiervan 
melding bij het Bestuur. 

2. De schooldirecteur kan de door de regiodirecteur aan hem opgedragen taken en bevoegdheden onder zijn 
verantwoordelijkheid opdragen aan andere functionarissen binnen de eigen school, tenzij expliciet anders 
is bepaald. 

3. De schooldirecteur vertegenwoordigt de Stichting met betrekking tot de taken en bevoegdheden die hem 
bij of krachtens dit managementstatuut zijn opgedragen. 

4. De schooldirecteur richt zich bij de uitoefening van de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden naar 
de beleidslijnen zoals die in de kaderregelingen zijn vastgelegd. 

5. De regiodirecteur kan nadere aanwijzingen en richtlijnen geven voor de wijze waarop de opgedragen 
taken moeten worden uitgevoerd. 

6. De regiodirecteur kan in het belang van de regio, gemotiveerd besluiten om een (onder)mandaat 
ongedaan te maken. De regiodirecteur maakt hiervan melding bij het Bestuur. 
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 Artikel 9. Schooldirecteur; algemene taken en verantwoordelijkheden 
 
1. De schooldirecteur is integraal verantwoordelijkheid voor de school. Daaronder wordt verstaan de 

verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op de school, alsmede de verantwoordelijkheid 
voor het beleid van de school op het gebied van onderwijs, organisatie, personeel, financiën en beheer.  

2. De schooldirecteur werkt binnen de kaders van de Stichting en van de eigen regio. De schooldirecteur 
kan zelfstandig handelen binnen door het Bestuur en de regiodirecteur vastgestelde kaders. De 
schooldirecteur is bevoegd om binnen de vastgestelde begroting een overeenkomst aan te gaan met 
financiële consequenties. 

3. De schooldirecteur is in de dagelijkse praktijk belast met het verwerkelijken van de grondslag en 
doelstelling van zijn/haar school, groep van scholen, regio en/of de Stichting. 

4. De schooldirecteur levert een inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de 
Stichting, alsmede aan regio- en stichtingsactiviteiten. De schooldirecteur draagt op verzoek van de 
regiodirecteur tevens bij aan de bovenschoolse casu quo regionale beleidsontwikkeling. 

5. De schooldirecteur vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de school bij de regiodirecteur, bij 
de directeuren van de andere scholen en bij anderen. 

6. De bijzondere taken en bevoegdheden van de regiodirecteur staan beschreven in artikel 12 van dit 
managementstatuut. 

 
 
 Artikel 10. Managementovereenkomst regiodirecteur - schooldirecteur 
 
1. Aan het begin van ieder schooljaar stelt de schooldirecteur, aan de hand van de opbrengsten van het 

managementgesprek tussen schooldirecteur en regiodirecteur, een conceptmanagementovereenkomst 
voor het nieuwe schooljaar op. Na bespreking met de regiodirecteur stelt de regiodirecteur de manage -
ment overeenkomst vast. 

2. De afspraken die worden gemaakt in de managementovereenkomst zijn mede gebaseerd op het 
schooljaarplan, het strategisch beleid van de Stichting en het afgesproken beleid binnen de eigen 
scholengroep/regio. 

3 Naast de verwachtingen die de regiodirecteur heeft van de schooldirecteur ten aanzien van de 
managementovereenkomst worden zo nodig ook afspraken gemaakt met betrekking tot de facilitering van 
de schooldirecteur ten behoeve van de uitvoering van diens taak. Daaronder wordt tevens begrepen de 
deskundigheidsbevordering van de schooldirecteur vanuit het scholingsbudget van de school. 

4. Het doel van de managementovereenkomst is het scheppen van beleidsruimte voor de integraal 
verantwoordelijke schooldirecteur. In deze overeenkomst is in ieder geval geregeld: 
a. het scheppen van heldere beleidskaders waarbinnen de schooldirecteur de verantwoordelijkheden 

uitoefent; 
b. het beschrijven van de eigen ambities van de schooldirecteur ten aanzien van de ontwikkeling van 

de school. 
 
 
 Artikel 11. Rapportage en verantwoording 
 
Informatieverstrekking en verantwoording door de schooldirecteur aan de regiodirecteur over de gemaakte 
afspraken in de managementovereenkomst, als genoemd in artikel 10, en alle overige af te spreken punten 
vindt ten minste elk kwartaal plaats tijdens een gesprek en ten minste eenmaal per jaar in een gesprek over 
de managementovereenkomst als geheel.
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 Hoofdstuk 4 Thematische uitwerking van taken en bevoegdheden 
 
 Artikel 12A. Belangenbehartiging 
 
1. Het Bestuur voert het overleg met de GMR VO. 
2. Het Bestuur voert het overleg over aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechts -

toestand van het personeel met de daarvoor in aanmerking komende personeelscentrales dan wel met 
de personeelsgeleding van de GMR VO. 

3. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in externe contacten die het voortgezet onderwijs betreffen 
en die niet tot de (onder)gemandateerde bevoegdheid van de regiodirecteur of schooldirecteur behoren.  

4. De regiodirecteur kan het Bestuur vertegenwoordigen c.q. namens het Bestuur optreden in een overleg 
als bedoeld in lid 1, 2 of 3 van dit artikel. 

5. De regiodirecteur vertegenwoordigt de regio bij externe aangelegenheden, onderhoudt regiospecifieke 
contacten met andere instanties op onderwijsgebied en behartigt de belangen van de regio, rekening 
houdend met de beleidskaders van de Stichting. 

6. De regiodirecteur onderhoudt de contacten en voert het overleg met het medezeggenschapsorgaan van 
zijn regio - te weten het medezeggenschapsorgaan van de instelling(en) (BRIN-nummer(s)) in de regio 
- ter zake van de aan hem gemandateerde bevoegdheden. 

7. De schooldirecteur vertegenwoordigt de school bij externe aangelegenheden, onderhoudt schoolspecifieke 
contacten met andere instanties op onderwijsgebied (waaronder de scholen die leerlingen toeleveren en 
het vervolgonderwijs) en behartigt de belangen van de school, rekening houdend met de beleidskaders 
van de Stichting. 

8. De schooldirecteur onderhoudt de contacten en voert het overleg met het medezeggenschapsorgaan van 
de school ter zake van de aan hem gemandateerde bevoegdheden. 

 
 
 Artikel 12B. Planvorming 
 
1. Het Bestuur stelt een strategisch beleidsplan vast voor de Stichting en draagt zorg voor de uitvoering 

van dit plan. Het Bestuur stelt, mede ter uitvoering van het strategisch beleidsplan, sectorspecifieke en 
sectoroverstijgende kaderregelingen vast. 

2. De regiodirecteur is belast met het opstellen van het regionaal beleid, al dan niet in samenspraak met 
de schooldirecteuren. De regiodirecteur stelt het regionaal beleid vast, waarna dit ter goedkeuring aan 
het Bestuur wordt voorgelegd. 

3. De schooldirecteur is belast met het opstellen van het schoolplan van de school, als bedoeld in artikel 
24 Wvo. De regiodirecteur stelt het schoolplan vast, waarna dit ter goedkeuring aan het Bestuur wordt 
voorgelegd.  

4. Het schoolplan wordt opgesteld volgens de richtlijnen van de Onderwijsinspectie, maakt melding van 
(deel)terreinen waar schoolontwikkeling moet plaatsvinden en bevat relevante onderdelen binnen de 
kaders van het strategisch beleidsplan. De regiodirecteur bewaakt de verbinding met het strategisch 
stichtingsbeleid. 

5. De schooldirecteur draagt zorg voor de vertaling en vaststelling van het schoolplan in jaarplannen. 
 
 
 Artikel 12C. Personeel 
 
1. Het Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de regiodirecteur, een en ander met inachtneming van een 

daartoe door het Bestuur vastgestelde procedure. 
2. Het Bestuur stelt de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast voor zover deze niet geregeld worden 

in de op de Stichting van toepassing zijnde cao dan wel in de personeelsbeleidsplannen waarvan de 
vaststelling aan de school wordt overgelaten. 

3. Het Bestuur initieert en evalueert (meerjarig) het bestuursformatieplan. 
4. De regiodirecteur doet een voordracht aan het Bestuur met betrekking tot benoeming, schorsing of 

ontslag van de schooldirecteur, een en ander met inachtneming van een daartoe door het Bestuur 
vastgestelde procedure. 

5. De regiodirecteur stelt het reorganisatieplan van de school, waaraan personele consequenties verbonden 
zijn, vast. 
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6. De regiodirecteur bewaakt in BMT VO-verband de afstemming tussen het personeelsbeleid op school-, 
bovenschools, regionaal en/of Stichtingsniveau. 

7. a.  bestuur is belast met de benoeming, volgens de vastgestelde procedure voor werving en selectie, en 
het ontslag van het personeel van de school. Disciplinaire maatregelen, waaronder begrepen schorsing, 
worden genomen door de regiodirecteur na daaromtrent een voorafgaande melding aan het Bestuur 
te hebben gedaan. Tot ontslag, anders dan op eigen verzoek, besluit het Bestuur op gezamenlijke 
voordracht van zowel de schooldirecteur als de regiodirecteur. 

b. De regiodirecteur is belast met het opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid op scholen in de 
regio. Het personeelsbeleid omvat in elk geval de hoofdlijnen van het integraal personeelsbeleid. De 
regiodirecteur stelt het personeelsbeleid vast, waarna dit ter goedkeuring aan het Bestuur wordt 
voorgelegd. De regiodirecteur kan (de voorbereiding van) het opstellen van het personeelsbeleid per 
school opdragen aan de afzonderlijke schooldirecteuren in de regio.  

c. De schooldirecteur stelt jaarlijks het formatieplan van de school op binnen de geldende afspraken met 
betrekking tot formatieplanning en gaat daarbij uit van het beschikbare budget en van de door het 
Bestuur vastgestelde begroting. De regiodirecteur stelt het formatieplan vast, waarna dit ter advisering 
aan het BMT VO en vervolgens ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.  

d. De schooldirecteur is belast met het opstellen en uitvoeren van het personeelsbeleid op de school. 
De schooldirecteur is bevoegd om bestuursbevoegdheden uit te oefenen, voor zover die tot het 
dagelijkse personeelsbeleid van de school gerekend worden. 

 
 
 Artikel 12D. Financiën en beheer 
 
1. a. Het Bestuur draagt zorg voor het vermogensbeheer van de Stichting.  

b. Het Bestuur stelt de begroting en jaarrekening van de Stichting op. 
c. Het Bestuur stelt een financieel beleidskader op voor de Stichting, waarbinnen de regio's en scholen 

hun financieel beleid kunnen voeren. 
d. Het Bestuur stelt stichtingsbrede afspraken over centrale inkoop en bedrijfsvoeringssystemen vast. 
e. Het Bestuur stelt een meerjarig huisvestingsplan van de scholen vast. 
f. Het Bestuur besluit over de investeringen inzake ingrijpende nieuwbouw, ingrijpende verbouw/ 

renovatie of ingrijpend onderhoud van een school, op voordracht van de regiodirecteur. 
g. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de Stichting. 

 
2. a. De regiodirecteur is verantwoordelijk voor het financieel beheer van de regio en voor het financieel 

beheer op de scholen vallende binnen zijn/haar regio. 
b. De regiodirecteur kan verplichtingen aangaan binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting, 

behoudens de afspraken die stichtingsbreed in het kader van de centrale inkoop gemaakt zijn. 
Daarnaast gelden voor alle inkoophandelingen de vastgelegde inkoopprocedures. 

c. De schooldirecteur is belast met het jaarlijks opstellen van de begroting en meerjarenbegroting van 
de school. De regiodirecteur stelt de begrotingen vast, waarna deze ter advisering aan het BMT VO 
en vervolgens ter goedkeuring aan het Bestuur worden voorgelegd. De regiodirecteur kan (de 
voorbereiding van) het opstellen van een begroting en een meerjarenbegroting per school opdragen 
aan de afzonderlijke schooldirecteuren in de regio. 

d. De regiodirecteur besluit over alle huisvestingszaken anders dan in artikel 12D lid 1onder f geregeld is. 
 
3 a. De schooldirecteur is belast met het zorg dragen voor een verantwoord financieel beheer van zijn/haar 

school. 
b. De schooldirecteur kan verplichtingen aangaan binnen de vastgestelde en goedgekeurde begroting, 

behoudens de afspraken die stichtingsbreed in het kader van de centrale inkoop gemaakt zijn. 
Daarnaast gelden voor alle inkoophandelingen de vastgelegde inkoopprocedures. De schooldirecteur 
kan de interne budgettering binnen de school vaststellen. 

c. De schooldirecteur kan een verzoek indienen voor het overschrijden van de schoolbegroting. De 
regiodirecteur besluit over de toestemming.  

d. De schooldirecteur draagt zorg voor een doelmatig en verantwoord beheer van de goederen van de 
school, waaronder mede begrepen het onderhoud van gebouwen en (sport) terreinen. 

e. De schooldirecteur doet voorstellen aan de regiodirecteur ten aanzien van ingrijpende nieuwbouw, 
verbouw, renovatie of onderhoud van de school.
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 Artikel 12E. Onderwijskundig beleid en identiteit 
 
1. Het Bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en de kwaliteit van het onderwijs aan de door de 

Stichting in standgehouden scholen. Het bestuur stelt kaders en bewaakt de ontwikkeling en de 
implementatie van beleid inzake kwaliteitszorg op de scholen. Het Bestuur stimuleert 
onderwijsontwikkeling op en tussen de scholen. Het Bestuur bevordert de onderwijskundige 
samenwerking tussen scholen van de Stichting. Het Bestuur ziet toe op een jaarlijkse evaluatie van het 
onderwijskundig beleid, waarin het onderwijsrendement van de scholen wordt betrokken. Het Bestuur 
neemt deel aan bestuurlijk overleg inzake onderwijskundige aangelegenheden. 

2. Het BMT VO adviseert het Bestuur over het beleid van de Stichting ten aanzien van onderwijskwaliteit 
en onderwijsontwikkeling.   

3. De regiodirecteur stimuleert en monitort de ontwikkeling en de implementatie van beleid inzake 
kwaliteitszorg op de scholen, welk beleid wordt opgenomen in het schoolplan, bedoeld in artikel 12B. 
De regiodirecteur ziet toe op onderwijsontwikkeling op en tussen de scholen en bevordert de 
onderwijskundige samenwerking tussen scholen van de Stichting en binnen de regio. De regiodirecteur 
is verantwoordelijk voor een jaarlijkse evaluatie van het onderwijskundig beleid, waarin het 
onderwijsrendement van de scholen wordt betrokken. De regiodirecteur kan namens het Bestuur 
deelnemen aan bestuurlijk overleg inzake onderwijskundige aangelegenheden. 

4. De schooldirecteur is binnen de door het Bestuur gestelde kaders bevoegd tot het richting geven aan de 
onderwijsontwikkeling van de school en het instellen en opheffen van schoolprojecten. De 
schooldirecteur neemt deel aan bovenschools dan wel bovenbestuurlijk overleg inzake onderwijskundige 
aangelegenheden. 

5. De schooldirecteur is belast met het opstellen van de schoolgids van de school, als bedoeld in artikel 
24a Wvo. De regiodirecteur stelt de schoolgids vast, waarna deze ter goedkeuring aan het Bestuur wordt 
voorgelegd.  

6. Het Bestuur waarborgt op stichtingsniveau de verwezenlijking van de grondslag van de stichting en het 
openbaar karakter respectievelijk de richtingen van de scholen als genoemd in artikel 3 lid 2 van de 
statuten.  

7. De schooldirecteur stelt identiteitsbeleid op, waarin wordt beschreven op welke wijze vorm en inhoud 
wordt gegeven aan de richting en brede identiteit van de school. De regiodirecteur stelt het 
identiteitsbeleid vast, waarna dit ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd.  

8. De schooldirecteur van een school voor bijzonder onderwijs heeft ruimte voor het voeren van een 
toelatingsbeleid conform hetgeen gebruikelijk bij de betreffende richting(en). De regiodirecteur stelt dit 
beleid vast, waarna dit ter goedkeuring aan het Bestuur wordt voorgelegd. 

 
 
 Artikel 12F. Schoolorganisatie 
 
1. De schooldirecteur is met inachtneming van wet- en regelgeving, de vastgestelde stichtingskaders en het 

regionaal beleid, belast met: 
a. de vaststelling van de werkwijze en de taakverdeling binnen de school; 
b. de vaststelling van de organisatie en overlegstructuur binnen de school; 
c. de inschrijving, uitschrijving en schorsing van leerlingen, met dien verstande dat de bevoegdheid tot 

schorsing van leerlingen niet bij een ander dan de schooldirecteur kan worden belegd; 
d. de zorg voor een deugdelijke schooladministratie. 

2. De regiodirecteur is belast met de verwijdering van leerlingen, met inachtneming van wet- en regelgeving, 
de vastgestelde stichtingskaders en het regionaal beleid.
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 Hoofdstuk 5 Overige bepalingen 

 
 Artikel 13. Vernietiging en schorsing van besluiten, geschillen 
 
1. Besluiten van een regiodirecteur of schooldirecteur kunnen door het Bestuur bij gemotiveerd besluit 

geheel of gedeeltelijk worden geschorst en/of vernietigd. 
2. Het Bestuur beslist over geschillen binnen de Stichting tussen de regiodirecteur en schooldirecteur of 

over geschillen tussen de regiodirecteur enerzijds en organen, groepen of individuele personen anderzijds. 
3. De regiodirecteur beslist over geschillen binnen de Stichting tussen de schooldirecteur enerzijds en 

organen, groepen of individuele personen anderzijds. 
4. Indien en voor zo ver mogelijk, wordt gebruik gemaakt van de bestaande klachten- en geschillenregeling 

van de Stichting. 
 
 
 Artikel 14. Werkingsduur, wijziging 
 
1. Het Managementstatuut VO wordt vastgesteld voor onbepaalde tijd. Herziening van dit statuut vindt 

plaats na overleg met de schooldirecteuren en regiodirecteuren en wordt voor advies voorgelegd aan het 
BMT VO. Het Bestuur stelt de herziening vast, waarna de herziening ter goedkeuring wordt voorgelegd 
aan de Raad van Toezicht. 

2. Vaststelling, wijziging of intrekking van dit managementstatuut is onderwerp van medezeggenschap, 
overeenkomstig het bepaalde in het (gemeenschappelijk) medezeggenschapsreglement. 

3. Dit statuut treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. 
 
 
 Artikel 15. Slotbepaling 
 
1. Ter zake van onderwerpen waar het Managementstatuut VO niet in voorziet of bij interpretatiegeschillen 

beslist het Bestuur. 
2. Dit statuut kan worden aangehaald als Managementstatuut Voortgezet Onderwijs Lucas Onderwijs. 
3. Dit statuut is van toepassing op alle onder het bevoegd gezag van de Stichting ressorterende scholen 

voor voortgezet onderwijs. 
 
Aldus opgemaakt en vastgesteld door het Bestuur van Stichting Lucas Onderwijs op 30 november 2021 
en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 december 2021.
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Bijlage bij het Managementstatuut VO 

 
De regio-indeling per 1-1-2022 
 
Regio Den Haag: 
• Hofstad Mavo-Havo brin: 17HR00 
• Hofstad Lyceum brin: 17HR02 
• Heldring Business School brin: 17HR05 
• Christelijk College De Populier, locaties Populierstraat brin: 02GJ00 
• Christelijk College De Populier, locaties Dunklerstraat brin: 02GJ01 
• Hofstede College brin: 04NF00 
• Christelijk Lyceum Zandvliet brin: 14TA00 
• Edith Stein College brin: 21GU00 
• Corbulo College brin: 21GU04 
• Diamant College brin: 21GU06 
• Montaigne Lyceum brin: 21GU07 
• College St.Paul brin: 21GU08 
• Esloo College brin: 21GU09 
• Odevaer College brin: 21GU11 
• Roemer Visscher College brin: 20MM06 
 
Regio Delflanden: 
• Stanislascollege Westplantsoen brin: 02DZ00 
• Stanislascollege Krakeelpolderweg brin: 02DZ02 
• Stanislascollege  Pijnacker brin: 31HN00 
• Stanislascollege Dalton Delft brin: 02DZ04 
• Stanislascollege  beweeg–vmbo/mavo brin: 31HN01 
• Stanislascollege, Praktijkonderwijs brin: 31HN02 
• International School Delft Secondary brin: 02DZ10 
• Praktijkcollege Zoetermeer brin: 21KM00 
• Picasso Lyceum brin: 25GA00 
• Motion Beweeg College brin: 25GA01 
 
Regio Westland&DHZW:  
• ISW Hoogeland brin: 21HC00 
• ISW Westland Vakcollege brin: 21HC01 
• ISW Gasthuislaan brin: 21HC03 
• ISW Irenestraat brin: 21HC04 
• ISW Westland Praktijkcollege brin: 21HC08 
• ISW Sweelincklaan brin: 21HC12 
• Zuid-West College brin: 20MM00 
• Wateringse Veld College brin: 20MM01 
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