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Definitieve versie d.d. 16-03-2015

Overzicht rolverdeling binnen het SWV PO 31-02

Statuten en organen
Statuten vereniging:
Wijziging, ontbinding en vereffening
Vaststellen en wijzigen Managementstatuut
ALV:
Benoemen, schorsen, ontslaan bestuursleden en voorzitter bestuur
Verslagen vergaderingen bestuur

ALV

DB/bestuur

DIR

OPR

besluiten
goedkeuren

voorbereiden
uitvoeren

adviseren
adviseren

t.k.n.
t.k.n.

opstellen

Verslagen vergadering ALV
Directeur:
Mandateren en verlenen volmacht aan directeur
Profielschets directeur
Benoemen/ontslaan directeur
OPR:
Ondersteuningsplanraad instellen
Reglement/ statuten OPR

vaststellen

Vaststellen en
accorderen
accorderen

t.k.n.
-----

opstellen

------

goedkeuren
goedkeuren
goedkeuren

uitvoeren
vaststellen
vaststellen

-----adviseren
------

----------t.k.n.

----t.k.n.

instellen
vaststellen

-----------

-----opstellen

Strategie/Beleid
Strategische doelstellingen SWV
Activiteitenplan
(Meerjaren)begroting
Ondersteuningsplan/Beleidsplan SWV (incl. ondersteuningstoewijzing)

ALV
goedkeuren
goedkeuren
goedkeuren
goedkeuren

DB/bestuur
vaststellen
vaststellen
vaststellen
vaststellen

OPR
t.k.n.
t.k.n.
instemmen
instemmen

Jaarverslag en jaarrekening
Aangaan van overeenkomsten voor zover binnen de begroting
Aangaan van overeenkomsten buiten de begroting, met een duurzaam karakter
Monitoring/rapportages over verloop en resultaten van het beleid van het SWV

goedkeuren
----goedkeuren
vaststellen

vaststellen
goedkeuren
vaststellen
voorbereiden

DIR
uitvoeren
voorbereiden
voorbereiden
voorbereiden
uitvoeren
rapporteren
voorbereiden
uitvoeren
uitvoeren
opstellen

uitvoeren
t.k.n.

t.k.n.
----t.k.n.
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Dagelijkse gang van zaken
Leiding geven aan het SWV
Personeelsbeleid van het SWV

ALV
-----goedkeuren via
beleidsplan en
begroting
toezicht houden
------

DB/bestuur
-----vaststellen via
beleidsplan en
begroting
mandateren
monitoren

Betalingen

kaders vooraf
goedkeuren

kaders vooraf
vaststellen;
accorderen
indien buiten
begroting en
boven €5000

Declaraties van de directeur

------

accorderen

Communicatie
Interne communicatie met OPR en BTO

Overleg met het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs

ALV
goedkeuren via
beleidsplan en
begroting
informeren

Bestuurlijk overleg met de Gemeenten over het Ondersteuningsplan

t.k.n.

Overleg met OPR (namens het bestuur)

t.k.n

DB/bestuur
vaststellen via
beleidsplan en
begroting
mede beleid
voorbereiden
mede beleid
voorbereiden
t.k.n.

Algemene gang van zaken binnen het SWV
Administratie en boekhouding

DIR
uitvoeren
voorbereiden
en uitvoeren

OPR
-----t.k.n.

uitvoeren
inrichten en
zorgdragen
accorderen - binnen de
begroting
alles;
- buiten de
begroting tot
€5000
------

-----------

DIR
uitvoeren

OPR
uitvoeren

uitvoeren

t.k.n.

uitvoeren

t.k.n.

uitvoeren

uitvoeren

------

------
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