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1. Doel en samenhang van het Handboek Governance 
 
 
De Stichting Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe is de juridische entiteit waar de scholen 
Stad & Esch (25CL) en Stad & Esch Praktijkschool (19TQ) onder ressorteren. In het Hand-
boek Governance wordt gebruik gemaakt van Stad & Esch  als werktitel van de Stichting 
Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe. 
 
Het Handboek Governance heeft tot doel om het bestuurlijk proces binnen de Onderwijs-
groep Zuidwest-Drenthe op een transparante wijze vast te leggen ten behoeve van de be-
langhebbenden binnen en buiten de organisatie.  
 
Het kader waarbinnen het bestuurlijk proces vorm krijgt, is de wet en regelgeving die op 
Stad & Esch van toepassing is. Het Handboek beschrijft op welke wijze de ruimte die wet 
en regelgeving biedt wordt ingevuld en wie daarbij op welke momenten betrokken is en 
beslissingen neemt. Ook de formele structuur van de organisatie met een beschrijving van 
de functionarissen, hun rol en hun profiel maakt deel uit van het Handboek.  
 
Het Handboek Governance is hiërarchisch gestructureerd.  
 
Het algemeen deel beschrijft het kader van wet- en regelgeving en bevat de door de ge-
meenteraden van Meppel en Westerveld vastgestelde statuten van de organisatie. Ook 
wordt kort ingegaan op de bestuurlijke verhoudingen binnen de Onderwijsgroep Zuid-
west-Drenthe.  
 
Vervolgens wordt ingegaan op het thema horizontale verantwoording. Dat wil zeggen 
hoe de organisatie de dialoog met de samenleving wil vormgeven en verantwoording af-
legt over de bereikte resultaten.  
 
Het derde deel gaat over de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op 
de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De tot-
standkoming, het profiel en de werkwijze van de Raad van Toezicht wordt in dit deel be-
schreven. 
 
Het vierde deel handelt over de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder heeft de rol 
van bevoegd gezag binnen de organisatie. De taken en verantwoordelijkheden, het profiel 
en de wijze van selectie en de arbeidsvoorwaardenpakket komt hier aan de orde. 
 
Het vijfde en laatste deel gaat in op de organisatie van de Onderwijsgroep Zuidwest-
Drenthe. Hierin is onder andere het managementstatuut te vinden en profielen en procedu-
res met betrekking tot de directeuren  en de organisatie van de medezeggenschap. In dit 
vijfde deel is eveneens de integriteitscode, de instructie voor de controller, de klokkenlui-
dersregeling en de bezwaar en beroepsregeling opgenomen.  
 
Het Handboek Governance is voor alle belangstellenden digitaal te raadplegen via 
www.stadenesch.nl. De digitale vorm maakt het niet alleen makkelijk het Handboek overal 
en altijd te raadplegen, maar biedt ook de mogelijkheden om het Handboek up to date te 
houden.  
 

http://www.stadenesch.nl/

