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PORTEFEUILLEVERDELING COLLEGE VAN BESTUUR     

Het college van bestuur is, conform artikel 7 van de statuten, belast met het bestuur en beheer van 

stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) en bestaat thans uit twee leden. Het college werkt op 

basis van collegiaal bestuur. Er is aldus sprake van collectieve verantwoordelijkheid en 

besluitvorming vindt, met inachtneming van de statuten, plaats op basis van consensus. De 

aandachtsgebieden van de leden van het college van bestuur zijn evenwichtig verdeeld in 

portefeuilles.  

Het is wenselijk om binnen de stichting de zwaartepunten in de functie-uitoefening nader te duiden. 

Hiermee wordt het duidelijk voor de stakeholders van de organisatie wie primair bestuurlijk 

aanspreekbaar is waarvoor. Aangezien alle gebieden onderling afhankelijk zijn, en alle gebieden ten 

dienste staan van één doel, namelijk goed onderwijs, is er geen sprake van exclusiviteit van één 

gebied voor één bestuurslid.  

Tot de portefeuille van de voorzitter behoort in elk geval het kerngebied onderwijs. De 

bedrijfsvoering is de primaire verantwoordelijkheid van het lid. De voorzitter zit de vergaderingen 

van het college voor. 

De leden van het college stemmen regelmatig met elkaar af, formeel en ter besluitvorming in de 

wekelijkse bestuursvergadering en indien van toepassing zo vaak als nodig. 

gebieden     voorzitter   lid 

strategie X X 

governance en integriteit X X 

medezeggenschap X X  

vertegenwoordiging stichting * X X 

algemene coördinatie en communicatie X 

bestuurlijke zaken X      

personeel en organisatie X 

onderwijs: 

 ontwikkeling X 

 kwaliteit X 

 samenwerkingsverbanden X 

bedrijfsvoering:      

 financiën X 

 ict X 

 huisvesting X 

 inkoop en facilitaire zaken  X 

 arbo, veiligheid en milieu  X 
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Bovenstaande portefeuilleverdeling maakt, conform het gestelde in artikel 7 lid 2 van de statuten, 

onderdeel uit van het regelement college van bestuur. Als er aanleiding is om andere keuzes te 

maken zullen deze tot uitdrukking komen in een gewijzigde portefeuilleverdeling. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht van 22 september 2020 

 

 

prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen, voorzitter raad van toezicht 


