
Mandaat en delegatie 
 
 
Het bevoegd gezag van een school kan besluiten taken en bevoegdheden door een andere 
functionaris binnen de schoolorganisatie te laten uitoefenen. Daarbij kan een onderscheid 
gemaakt worden tussen mandaat en delegatie. 
 
 
Mandaat 
 
In het geval van mandaat wordt de bevoegdheid door de directeur in naam van het bevoegd 
gezag uitgeoefend. Het bevoegd gezag kan instructies uitvaardigen, die de directeur bij de 
besluitvorming in acht moet nemen. Het belangrijkste kenmerk van het mandaat is dat het 
bevoegd gezag het besluit van de directeur alsnog kan intrekken en daarvoor in de plaats een 
ander besluit nemen. 
 
 
Delegatie 
 
Delegatie betekent dat het bevoegd gezag de bevoegdheid om een besluit te nemen overdraagt 
aan de directeur. In tegenstelling tot mandaat kan het bevoegd gezag het door de directeur 
genomen besluit niet intrekken en/of wijzigen. Het bestuur moet dat besluit respecteren. 
Hoogstens kan het bevoegd gezag - als het van mening is dat de directeur van de 
overgedragen bevoegdheid niet goed gebruik maakt - de delegatie weer intrekken. 
 
 
Managementstatuut 
 
De mogelijkheid om bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de schoolleider te mandateren is 
expliciet in de onderwijswetten geregeld (artikel  31 WPO, artikel 32c WVO en artikel 31  
WEC). 
Het mandaat wordt vastgelegd in het zogenoemde managementstatuut.  
 
 
Delegatieverbod in het openbaar onderwijs 
 
Kan het bevoegd gezag bestuurlijke taken en bevoegdheden ook aan de schoolleider 
delegeren? Die vraag wordt wisselend beantwoord voor bijzondere scholen. Een aantal 
auteurs stelt zich op het standpunt dat - hoewel de onderwijswetten dit punt niet regelen - deze 
delegatie is toegestaan. Voor het openbaar onderwijs is die vraag gemakkelijker te 
beantwoorden. Delegatie van bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de schoolleider van een 
openbare school is niet toegestaan. De Algemene wet bestuursrecht (Awb), die op het 
openbaar onderwijs van toepassing is, verbiedt dit. Dit verbod is uit de twee volgende 
bepalingen te destilleren: 
 
Artikel 10:14 Awb:  Delegatie aan ondergeschikten is verboden 
Artikel 10:15 Awb:  Delegatie is slechts toegestaan, indien daarvoor een wettelijke basis 

aanwezig is.   
 



De schoolleider, hoewel in de dagelijkse praktijk veelal in een bestuurlijke rol opererend, is 
formeel ten opzichte van het bevoegd gezag een ondergeschikte. En de onderwijswetten 
bevatten geen grondslag die het toestaat bestuurlijke taken en bevoegdheden aan de 
schoolleider te delegeren. 
 
 
Ontwikkelingen governance 
 
De commissie Zoontjens/Vermeulen, die door de minister van OCW in 2006 is ingesteld, 
heeft zich onder meer gebogen over dit bestaande delegatieverbod. De commissie geeft aan 
dat de functie van (bovenschools) directeur in de loop der jaren een steeds meer bestuurlijke 
invulling heeft gekregen. De commissie vindt het dan ook juist delegatie van bestuurlijke 
taken en bevoegdheden - ook als het gaat om openbare scholen - wettelijk mogelijk te maken. 
De minister van OCW heeft dit advies overgenomen. In het wetsvoorstel governance is 
voorzien in een aanpassing van de WPO, WEC en WVO. De regering en de nieuwe minister 
van OCW, die op basis van de verkiezingen van 22 november 2006 aantreden, zullen 
beslissen of zij dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indienen. Naar verwachting zal dit in 
het voorjaar van 2007 bekend zijn. 
 
Indien het wettelijk is toegestaan bestuurlijke taken en bevoegdheden te delegeren aan de 
schoolleiding, kan de delegatie als optie dienst doen om invulling te geven aan het 
governanceprincipe inzake de scheiding van bestuur en intern toezicht. Een schoolbestuur kan 
dan overwegen een substantieel bestuurlijke bevoegdheden te beleggen bij het (bovenschools) 
management en zich zelf ontwikkelen tot een toezichthoudend bestuur.  
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