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STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam: Stichting Carmelcollege.
2. De stichting heeft haar zetel te Hengelo (Overijssel).
MISSIE EN DOELSTELLINGEN
Artikel 2
De Stichting Carmelcollege stelt zich ten doel de behartiging en instandhouding
van alle vormen van voortgezet onderwijs, op basis van waarden uit de JoodsChristelijke traditie, aangereikt door de katholieke geloofsgemeenschap van
waaruit de stichting door de Orde der Karmelieten is opgericht. Het onderwijs- en
vormingsaanbod van de stichting ten behoeve van een pluriforme wereld van
geloof en cultuur heeft als doel bij te dragen aan de humanisering van de wereld in
een christelijk perspectief. Centraal staat dus de zorg voor de mens, voor elke
mens, voor heel de mens en voor alle mensen. In deze visie ligt voor de stichting
de maatschappelijke opdracht besloten, dat ze haar verantwoordelijkheid breed ziet
en dat ze ook het bevoegd gezag uitoefent over scholen die, vanuit een ander
perspectief, een vergelijkbaar onderwijs- en vormingsaanbod realiseren, met name
in de begeleiding van hun leerlingen bij en in de confrontatie met zingeving.
Artikel 3
1. De stichting is het bevoegd gezag van katholieke, protestants-christelijke,
interconfessionele en algemeen bijzondere scholen dan wel van scholen die een
combinatie van genoemde denominaties in zich verenigen; zij bestuurt en
beheert deze scholen hetgeen in de samenstelling van de Raad van Toezicht tot
uitdrukking wordt gebracht.
2. De stichting sluit zich aan bij een organisatie op sectorniveau. Daarnaast sluit
de stichting zich voor elk van de scholen waarvan zij het bevoegd gezag is, aan
bij een organisatie van besturen van scholen van de desbetreffende richting dan
wel een combinatie van organisaties.
3. De stichting baseert zich bij het beleid ten aanzien van haar afzonderlijke
scholen op de regelingen van de betreffende onderwijs- en
besturenorganisaties:
a. in haar katholieke scholen geeft de stichting onderwijs waarbij ze zich laat
leiden door de algemene regelingen voor het katholiek onderwijs, die op
grond van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke
Schoolraad zijn vastgesteld, alsmede door het Algemeen Reglement voor
het Katholiek Onderwijs;
b. in haar protestants-christelijke scholen geeft de stichting onderwijs dat zijn
inspiratie vindt in het Evangelie voor mens en samenleving zoals dat
verwoord is in de Bijbel;
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c. in haar interconfessionele scholen geeft de stichting onderwijs waarin het
onder sub a en sub b gestelde wordt verenigd;
d. in haar algemeen bijzondere scholen geeft de stichting algemeen
toegankelijk onderwijs:
i. dat bijdraagt aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor
de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden
zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning
van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
ii. dat toegankelijk is voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst
of levensbeschouwing;
iii. dat wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of
levensbeschouwing;
iv. waarvoor personeel op gelijke voet benoembaar is;
e. voor haar scholen die een combinatie van genoemde denominaties in zich
verenigen geldt, voor zover van toepassing, het hiervoor sub a, b, c en d
gestelde.
4. De stichting zal gebruik maken van alle middelen die aan het bepaalde in dit
artikel dienstbaar zijn. Voor zover het een algemeen bijzondere school betreft
waarin een openbare school is opgegaan, terwijl in de gemeente van vestiging
niet meer wordt voorzien in een openbare school voor voortgezet onderwijs
van gelijke samenstelling geldt dat:
a. in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in
strijd met de statuten, de gemeenteraad gemachtigd is die maatregelen te
treffen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te
waarborgen, voor zover het belang van de zorg voor openbaar onderwijs dit
vordert;
b. het bestuur de gemeenteraad de begroting en de jaarrekening van die school
verstrekt en hem voorts jaarlijks verslag uitbrengt over de werkzaamheden
van die school, waarbij aandacht wordt geschonken aan de onder artikel 3,
lid 3, sub d genoemde kenmerken;
c. de richting van die school slechts zal worden gewijzigd na goedkeuring van
de gemeenteraad;
d. voor zover overige wijziging van de statuten strekt tot consequenties voor
de onder artikel 3, lid 3, sub d genoemde kenmerken, zo’n wijziging slechts
kan plaatsvinden na goedkeuring van de gemeenteraad.
Artikel 4
1. De organen van de stichting zijn:
a. het College van Bestuur;
b. de Raad van Toezicht.
Daarnaast kent de stichting op grond van de wet een medezeggenschapsraad
(in casu een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) alsmede het
Convent van Schoolleiders.
2. Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en
heeft alle taken en bevoegdheden die niet specifiek aan de Raad van Toezicht
zijn opgedragen.
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3. De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op en het geven
van advies aan het College van Bestuur en heeft de overige specifiek in deze
statuten opgenomen taken en bevoegdheden.
4. Het Convent van Schoolleiders wordt gevormd door de personen die de
feitelijke leiding van een instelling hebben, waarbij slechts één persoon per
instelling van het Convent van Schoolleiders deel kan uitmaken. Als instelling
wordt aangemerkt een school met een zogenoemd BRIN-nummer of een
combinatie van twee scholen met elk een BRIN-nummer.
5. Het Convent van Schoolleiders heeft een adviserende rol ten behoeve van het
College van Bestuur.
6. De organen van de stichting richten zich bij het vervullen van hun taak naar het
belang van de stichting en de daarmee verbonden instellingen.
COLLEGE VAN BESTUUR
Samenstelling College van Bestuur
Artikel 5
1. Het College van Bestuur bestaat uit een voorzitter en één of twee overige
leden. De Raad van Toezicht bepaalt met inachtneming van vorenstaande de
omvang van het College van Bestuur. Ook indien het College van Bestuur niet
volledig is samengesteld, is het bevoegd.
2. Bij ontstentenis of belet van een lid van het College van Bestuur, besturen de
overige leden van het College van Bestuur de stichting gezamenlijk of bestuurt
het overige lid van het College van Bestuur de stichting.
3. Bij ontstentenis of belet van het voltallige College van Bestuur, benoemt de
Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn midden, een persoon of meerdere
personen die tijdelijk met het besturen van de stichting is/zijn belast en aan wie
dezelfde vertegenwoordigingsbevoegdheden toekom(t)(en) als aan een lid van
het College van Bestuur. De benoeming van een persoon, die tijdelijk met het
besturen is belast, kan plaatshebben voor een periode van maximaal zes
maanden.
Benoeming College van Bestuur
Artikel 6
1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College
van Bestuur. Tot leden van het College zijn slechts benoembaar personen die
instemmen met de grondslag, missie en doelstelling van de stichting. De leden
van het College van Bestuur zijn in dienst van de stichting.
2. De bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden
van het College van Bestuur worden door de Raad van Toezicht vastgesteld
binnen de kaders van wet- en regelgeving.
3. Bij een vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht na
overleg met het College van Bestuur het wenselijk profiel van het te werven lid
en de benoemingsprocedure op. Over dit profiel en over de
benoemingsprocedure vraagt de Raad van Toezicht advies aan het Convent van
schoolleiders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
4. Voorafgaand aan benoeming of herbenoeming vraagt de Raad van Toezicht
over een (door hem beoogde) kandidaat advies aan het College van Bestuur,
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het Convent van schoolleiders en de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad en geeft daartoe ten minste kennis van geslacht,
leeftijd, beroep, huidige en/of vroegere (neven)functies, voor zover van belang
in verband met de vervulling van de taak van het College.
5. De Raad van Toezicht is vrij de door hem beoogde kandidaat te benoemen,
tenzij het College van Bestuur, het Convent van Schoolleiders of de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen zes weken in een met
redenen omkleed advies blijk heeft gegeven van bezwaar.
6. Een bezwaar als bedoeld in lid 5 van dit artikel kan de Raad van Toezicht
slechts dan naast zich neerleggen, nadat de Raad met het bezwaarde orgaan
respectievelijk organen overleg heeft gevoerd.
7. Bij benoeming tot lid van het College van Bestuur wordt erop toegezien dat de
Raad van Toezicht kennis draagt van alle (neven)functies en belangen van de
betroken kandidaat en worden indien nodig afspraken gemaakt over het
beëindigen van (schijnbaar) onverenigbare nevenfuncties en belangen van de te
benoemen kandidaat of nevenfuncties die een onevenredig groot tijdsbeslag
leggen.
8. Nieuwe nevenfuncties van een lid van het College van Bestuur dienen
voorafgaand aan aanvaarding door het betreffende lid van het College van
Bestuur ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
9. Het in lid 3 tot en met lid 6 bepaalde is niet van toepassing op een persoon of
op personen die tijdelijk met het bestuur is/zijn belast ingevolge artikel 5 lid 3
van deze statuten.
10. Een schorsing van een lid van het College van Bestuur kan voor ten hoogste
twee maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit
tot handhaving van de schorsing werd genomen. De schorsing vervalt, indien
de Raad van Toezicht niet binnen twee maanden na de datum van ingang van
de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de
schorsing.
Zittingstermijn College van Bestuur
Artikel 7
1. De leden van het College van Bestuur worden in functie benoemd voor een
periode van zes jaar, met de mogelijkheid van tweemaal een herbenoeming
voor een periode van drie jaar. De Raad van Toezicht kan in bijzondere
situaties gemotiveerd van deze bepaling afwijken.
2. Het lidmaatschap van het College van Bestuur eindigt:
a. door beëindiging van de zittingstermijn;
b. op eigen schriftelijk verzoek;
c. door aanvaarding van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
d. door ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
e. door persoonlijk faillissement;
f. voor het geval een lid van het College van Bestuur wordt vervolgd wegens
een misdrijf stelt hij/zij de Raad van Toezicht daarvan in kennis en
informeert deze vervolgens op zodanige wijze als de Raad van Toezicht
verlangt. Indien een lid van het College van Bestuur wordt veroordeeld en
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een gevangenisstraf wordt opgelegd, defungeert hij/zij tenzij de Raad van
Toezicht anders besluit;
g. door overlijden.
Taken en bevoegdheden College van Bestuur
Artikel 8
1. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en oefent de
taken en bevoegdheden uit die bij of krachtens de wet aan het bestuur zijn
opgedragen, onverminderd de bevoegdheden van de Raad van Toezicht
volgens de Wet op het voortgezet onderwijs en deze statuten.
2. Besluiten van het College van Bestuur die op grond van deze statuten de
goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden door de voorzitter
schriftelijk aan de Raad voorgelegd voordat ze ten uitvoer worden gebracht.
3. Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen tot en met een bedrag van vijfmiljoen euro (€ 5.000.000,=).
Het College van Bestuur is slechts bevoegd na schriftelijke goedkeuring van
de Raad van Toezicht te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen boven een bedrag
van vijfmiljoen euro (€ 5.000.000,=), en tot het aangaan van overeenkomsten
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid opgenomen
goedkeuring kan tegen derden een beroep worden gedaan.
4. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht ten minste de voor de
uitoefening van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
noodzakelijke gegevens, en voorts alle informatie die de Raad van Toezicht
voor het vervullen van zijn taak nodig acht.
5. De leden van de Raad van Toezicht en (een) door de Raad van Toezicht aan te
wijzen persoon of personen zijn bevoegd de gebouwen en terreinen van de
stichting te betreden en zijn tot inzage bevoegd van alle administratie en
overige gegevens van de stichting voor zover dit met het oog op hun
toezichthoudende functie naar het oordeel van de Raad van Toezicht is vereist.
Werkwijze College van Bestuur
Artikel 9
1. De voor de sector vastgestelde Code Goed bestuur is leidraad voor het
handelen van het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur kent een taakverdeling, waarbinnen de voorzitter
aanspreekbaar is op (de resultaten van) het strategisch beleid en de algemene
gang van zaken in de stichting ten overstaan van de Raad van Toezicht. De
voorzitter onderhoudt daarover het contact met de voorzitter van de Raad van
Toezicht. De taakverdeling wordt in onderling overleg afgesproken en ter
goedkeuring aan de Raad van Toezicht voorgelegd.
3. Het College van Bestuur kent een eigen jaarlijks vast te stellen
vergaderfrequentie. Ieder lid is bevoegd, onder schriftelijke opgave van
redenen, in aanvulling op regulier afgesproken vergaderingen, een extra
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vergadering te vragen. Indien hiervan sprake is, schrijft de voorzitter een extra
vergadering uit binnen veertien dagen na dagtekening van de schriftelijke in
kennisstelling; geschiedt dit niet dan is elk overig lid zelf bevoegd tot het
uitschrijven van een vergadering.
4. De voorzitter leidt de vergadering. Bij zijn ontstentenis neemt een overig lid
zijn taak over, aan te wijzen door het College van Bestuur.
5. Het College van Bestuur draagt zorg voor het opstellen van de notulen die de
vaststelling behoeven door het College van Bestuur.
6. Het College van Bestuur hanteert een eigen intern reglement.
Besluitvorming en vertegenwoordiging College van Bestuur
Artikel 10
1. Het College van Bestuur neemt zijn besluiten met eenstemmigheid.
2. Kan het College van Bestuur niet op basis van eenstemmigheid besluiten, dan
keert het voorstel terug in zijn eerstvolgende vergadering, in welke vergadering
besloten wordt met een meerderheid van stemmen. Indien het College van
Bestuur dan geen meerderheid van stemmen bereikt, wordt het voorstel geacht
te zijn verworpen. De overwegingen die aan het besluit ten grondslag hebben
gelegen, alsook de belemmeringen voor eenstemmigheid/meerderheid van
stemmen, worden in het verslag van de vergadering opgenomen. Indien het
meerderheidsbesluit niet kan worden afgewacht, beslist de voorzitter van de
Raad van Toezicht.
3. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet
of deze statuten niet anders voortvloeit.
4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de voorzitter
van het College van Bestuur en aan de overige leden gezamenlijk of, bij een
tweehoofdig College van Bestuur, aan het overige lid van het College van
Bestuur.
5. Het lid van het College van Bestuur die voorziet dat een tegenstrijdig belang
met de stichting aanwezig is of kan ontstaan, stelt hiervan de Raad van
Toezicht terstond op de hoogte en neemt niet deel aan de besluitvorming ter
zake, onverminderd zijn plicht tot informatie aan de andere leden van het
College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
6. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake indien een lid van het
College van Bestuur zelf of een verwant in de directe lijn of zijn/haar partner
enige functie of enig belang heeft - of anderszins is betrokken - bij een
onderneming of instelling die enigerlei overeenkomst met de stichting of een
met de stichting verbonden rechtspersoon aangaat, wijzigt of niet nakomt.
7. Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het College
van Bestuur, wordt de stichting vertegenwoordigd door een bijzonder
vertegenwoordiger, daartoe door de Raad van Toezicht, al dan niet uit zijn
midden, aangewezen. De Raad van Toezicht kan ook tot bijzonder
vertegenwoordiger aanwijzen een lid van het College van Bestuur, zelfs indien
hij het tegenstrijdig belang heeft.
RAAD VAN TOEZICHT
Samenstelling Raad van Toezicht
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Artikel 11
1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen
personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden met inachtneming van
voormeld minimum en maximum.
2. Is het aantal leden van de Raad van Toezicht minder dan vijf, dan neemt de
Raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet
voltallige Raad van Toezicht houdt zijn bevoegdheden.
3. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een
plaatsvervangend voorzitter die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.
4. Tot leden van de Raad zijn slechts benoembaar personen die instemmen met de
grondslag, missie en doelstelling van de stichting.
5. De Orde der Karmelieten in Nederland heeft het recht van voordracht voor één
zetel in de Raad van Toezicht.
6. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft, indien en voor zover de
wet daartoe een verplichting kent, het recht van bindende voordracht voor één
zetel in de Raad.
Benoeming Raad van Toezicht
Artikel 12
1. Met inachtneming van het hiervoor bepaalde vult de Raad van Toezicht
zichzelf aan door middel van gecontroleerde coöptatie.
2. Bij een vacature in de Raad van Toezicht stelt de Raad na overleg met het
College van Bestuur het wenselijk profiel van het te werven lid op. Over dit
profiel vraagt de Raad van Toezicht advies aan het Convent van Schoolleiders
en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De profielschets wordt
openbaar gemaakt.
3. Voorafgaand aan benoeming of herbenoeming vraagt de Raad van Toezicht
over een (door hem beoogde) kandidaat advies aan het College van Bestuur,
het Convent van Schoolleiders en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en geeft daartoe ten minste kennis van geslacht, leeftijd, beroep, huidige
en/of vroegere (neven)functies, voor zover van belang in verband met de
vervulling van de taak van de Raad.
4. De Raad van Toezicht is vrij de door hem beoogde kandidaat te benoemen,
tenzij het College van Bestuur, het Convent van Schoolleiders of de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen zes weken in een met
redenen omkleed advies blijk heeft gegeven van bezwaar.
5. Een bezwaar als bedoeld in lid 4 van dit artikel kan de Raad van Toezicht
slechts dan naast zich neerleggen, nadat de Raad met het bezwaarde orgaan
respectievelijk organen overleg heeft gevoerd.
6. Bij benoeming worden indien nodig afspraken gemaakt over het beëindigen
van onverenigbare nevenfuncties van de te benoemen kandidaat. Criteria
daarbij zijn tegenstrijdige belangen of de schijn daarvan of een onevenredig
groot tijdsbeslag.
7. Nieuwe nevenfuncties van een lid van de Raad van Toezicht dienen
voorafgaand aan aanvaarding door het betreffende lid van de Raad van
Toezicht ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de voorzitter van de Raad
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van Toezicht. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een nieuwe
functie wenst te aanvaarden dient hij deze voorafgaand ter goedkeuring voor te
leggen aan de vice-voorzitter. De criteria genoemd in lid 6 gelden ook in deze
situatie.
8. Indien de voorzitter, respectievelijk de vice-voorzitter van de Raad van
Toezicht geen goedkeuring verleent ter zake de aanvaarding van een nieuwe
nevenfunctie, wordt het verzoek tot aanvaarding van bedoelde nevenfunctie ter
goedkeuring voorgelegd aan de voltallige Raad van Toezicht.
9. Mutaties in nevenfuncties dienen onverwijld schriftelijk te worden gemeld aan
de voorzitter van de Raad van Toezicht.
10. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht zal door de president
van de rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is gevestigd, op
verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, hetzij het
College van Bestuur, hetzij het Convent van Schoolleiders, hetzij de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, met inachtneming van het in deze
statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht worden benoemd.
Zittingstermijn Raad van Toezicht
Artikel 13
1. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van drie jaar
benoemd en kan tweemaal voor dezelfde periode worden herbenoemd. Bij een
overweging over herbenoeming betrekt de Raad het functioneren van het
desbetreffende lid in relatie tot de openbare profielschets die geldt voor leden
van de Raad. Hetgeen hiervoor is verwoord, geldt zoveel mogelijk tevens voor
degenen die tot voordracht zijn bevoegd, ten aanzien van hun voordracht.
Herbenoeming van een lid dat een functie in de Raad van Toezicht bekleedde,
brengt niet zonder meer herstel in deze functie met zich mee.
2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel eindigt het
lidmaatschap van de Raad van Toezicht:
a. door beëindiging van de zittingstermijn;
b. op eigen schriftelijk verzoek;
c. door persoonlijk faillissement;
d. bij een onverenigbaarheid als bedoeld in lid 3;
e. Voor het geval een lid van de Raad van Toezicht wordt vervolgd wegens
een misdrijf stelt hij/zij de Raad van Toezicht daarvan in kennis en
informeert deze vervolgens op zodanig wijze als de Raad van Toezicht
verlangt. Indien een lid van de Raad van Toezicht wordt veroordeeld en een
gevangenisstraf wordt opgelegd, defungeert hij/zij tenzij de Raad van
Toezicht anders besluit;
f. door ontslag door de Raad van Toezicht;
g. door overlijden.
3. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet in dienst zijn van de stichting
noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten
behoeve van de stichting.
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is tevens onverenigbaar met:
a. het lidmaatschap van het gemeenschappelijk medezeggenschapsorgaan;
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b. het lidmaatschap van het bestuur of toezichthoudend orgaan van een
rechtspersoon die een instelling in stand houdt waarop de Wet op het
Voortgezet Onderwijs van toepassing is.
4. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad schorsen om hem moverende
redenen. De schorsing vervalt indien de Raad van Toezicht niet binnen twee
maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag, of tot
opheffing of handhaving van de schorsing.
5. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een tegenstrijdig belang
voor zichzelf of een ander lid van de Raad kan optreden, dan meldt hij dit aan
de voorzitter van de Raad. De voorzitter informeert de Raad daarover uiterlijk
in de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht onverminderd het
bepaalde in de leden 2 en 3. De vraag of sprake is van een tegenstrijdig belang
wordt ten aanzien van een lid van de Raad van Toezicht bepaald op dezelfde
wijze als ten aanzien van een lid van het College van Bestuur.
6. Indien geen toezichthouders in functie zijn is de rechtbank in het
arrondissement waar de stichting is gevestigd, bevoegd tot benoeming van een
of meer toezichthouders op verzoek van belanghebbende of het openbaar
ministerie.
Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht
Artikel 14
1. De Raad van Toezicht richt zich naar het belang van de stichting en de door de
stichting in stand gehouden onderwijsinstellingen.
2. De Raad van Toezicht heeft, onverminderd het elders in deze statuten
bepaalde, als taken onderscheidenlijk bevoegdheden:
a. het houden van toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening
van de bevoegdheden door het College van Bestuur;
b. het met raad en daad bijstaan van het College van Bestuur;
c. het goedkeuren van de (meerjaren)begroting en investeringsbegroting van
de stichting;
d. het goedkeuren van het jaarverslag van de stichting;
e. het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan van de stichting;
f. het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke
verplichtingen, de code voor goed bestuur en eventueel gemotiveerde
afwijkingen van die code;
g. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de onderwijsinstellingen
verkregen op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
h. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 eerste lid van
Boek 2 Burgerlijk Wetboek; de Raad is bevoegd de accountant jaarlijks te
bevragen op zijn bevindingen;
i. het aanwijzen van een accountant in voormelde zin teneinde de verklaring
als bedoeld in artikel 103a Wet Voortgezet Onderwijs af te geven;
j. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken
en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder c tot en met i, in het
jaarverslag;
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k. het goedkeuren van een besluit van het College van Bestuur, inhoudende
wijziging van de statuten ex artikel 20 van deze statuten casu quo
ontbinding van de stichting ex artikel 21 van deze statuten;
l. het goedkeuren van het aangaan of verbreken van een duurzame
samenwerking of fusie van de stichting of een instelling van de stichting
met een andere rechtspersoon of instelling, indien en voor zover deze
samenwerking of fusie of het verbreken ervan van ingrijpende of
strategische betekenis is voor de stichting;
m. het goedkeuren van een besluit tot het aanvragen van het faillissement of
surséance van betaling van de stichting;
n. het goedkeuren van een besluit tot het overnemen van een school of de
overdracht van een school;
o. het goedkeuren van een besluit tot het opheffen van een school;
p. het goedkeuren van een besluit tot het treffen van pensioenregelingen en
het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande
regelingen voortvloeien;
q. het goedkeuren van een besluit tot het beëindigen van de dienstbetrekking
van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort
tijdsbestek;
r. het afnemen van verantwoording van het College van Bestuur ten aanzien
van benoemingen van eindverantwoordelijke schoolleiders;
s. de benoeming, schorsing en ontslag van (leden van) het College van
Bestuur, evenals de vaststelling van de bezoldiging en overige
arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur, binnen de
kaders van wet- en regelgeving;
t. het goedkeuren van het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting
een bankkrediet wordt verleend groter dan een bedrag vijfmiljoen euro
(€ 5.000.000,=);
u. het goedkeuren van besluiten als bedoeld in artikel 8 lid 3;
v. het goedkeuren van een besluit tot het ter leen verstrekken van gelden,
alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het
gebruik maken van een aan de stichting verleend bankkrediet, boven een
bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,=) en dat niet is
opgenomen in de goedgekeurde begroting;
w. het goedkeuren van een besluit tot een investering boven een bedrag van
vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,=) dat niet is opgenomen in de
goedgekeurde begroting.
3. De termijn waarbinnen de Raad van Toezicht goedkeuring verleent of onthoudt
of vaststelling of wijziging moet zijn geschied, bedraagt acht weken na
ontvangst van het desbetreffende besluit of document door de Raad van
Toezicht. Deze termijn kan worden verkort op verzoek van de voorzitter van
het College van Bestuur, zulks ter bepaling van de voorzitter van de Raad van
Toezicht.
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4. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de
uitoefening van zijn taken en bevoegdheden laten bijstaan door één of meer
deskundigen.
5. De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de
Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt de werkzaamheden van
dergelijke commissies nader vast.
Werkwijze Raad van Toezicht
Artikel 15
1. De code voor goed bestuur is leidraad voor het handelen van de Raad van
Toezicht.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geleid door de voorzitter
en bij zijn ontstentenis door de plaatsvervangend voorzitter, respectievelijk het
langst zittende lid. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het opmaken van de
notulen die vaststelling behoeven door de Raad.
3. De Raad van Toezicht vergadert ten minste een keer per drie maanden en
voorts indien het College van Bestuur of twee leden van de Raad de voorzitter
schriftelijk om een vergadering verzoeken.
4. In ten minste een van de jaarlijkse reguliere vergaderingen van de Raad van
Toezicht bespreekt de Raad met het College van Bestuur de algemene gang van
zaken in de stichting.
5. De leden van het College van Bestuur hebben toegang tot de vergaderingen van
de Raad van Toezicht, tenzij de voorzitter van de Raad gemotiveerd anders
beslist. Het College van Bestuur ontvangt daartoe alle stukken ten behoeve van
de vergaderingen.
6. De Raad van Toezicht kan andere personen uitnodigen om deel te nemen aan
(delen van) zijn vergaderingen.
7. De Raad van Toezicht hanteert een rooster van aftreden dat borg staat voor
continuïteit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze statuten.
Een tussentijds benoemd lid neemt op het rooster van aftreden de plaats in van
het lid dat hij opvolgt. Het rooster is openbaar.
8. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een passende honorering, die de
Raad van Toezicht vaststelt op voorstel van het College van Bestuur.
9. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn functioneren.
Besluitvorming Raad van Toezicht
Artikel 16
1. De Raad van Toezicht neemt beslissingen met een gewone meerderheid der
stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen, in een vergadering waarin
tenminste de helft (naar boven afgerond) van de leden aanwezig is. Blanco
stemmen en stemonthoudingen worden als niet uitgebracht beschouwd. Indien
de stemmen staken wordt het voorstel de volgende vergadering opnieuw op de
agenda geplaatst. Staken de stemmen in die vergadering nogmaals, dan wordt
het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen over zaken geschiedt
mondeling; stemmen over personen geschiedt schriftelijk.
2. Besluiten, niet zijnde besluiten tot wijziging van de statuten, schorsing of
ontslag, kunnen slechts dan worden genomen buiten de reguliere vergaderingen

12

met unanimiteit van alle leden van de Raad. Dergelijke besluiten behoeven
achteraf schriftelijke vaststelling.
3. De leden van de Raad van Toezicht stemmen zonder last of ruggespraak.
FINANCIËN
Artikel 17
De middelen van de stichting bestaan uit:
a. rijksbijdragen;
b. het stichtingskapitaal en de inkomsten daaruit;
c. subsidies;
d. legaten en erfstellingen, welke laatste alleen onder voorrecht van
boedelbeschrijving mogen worden aanvaard;
e. inkomsten uit bijdragen van ouders;
f. rechtmatig verkregen bijdragen en schenkingen;
g. inkomsten uit publicaties, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten;
h. andere op wettige wijze verkregen baten.
BOEKJAAR EN FINANCIEEL VERSLAG
Artikel 18
1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door het
College van Bestuur een jaarrekening opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur legt de jaarrekening na vaststelling, voorzien van een
verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat deze de jaarrekening
heeft gecontroleerd, binnen de onder lid 2 van dit artikel gestelde termijn ter
goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
5. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot décharge van de leden van het
College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan bij afzonderlijk besluit
décharge verlenen aan een lid van het College van Bestuur.
6. Het College van Bestuur brengt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een onderwijsverslag ten behoeve van de Raad van Toezicht uit,
waarin het verantwoording aflegt over (de resultaten van) het gevoerde beleid.
REGLEMENTEN
Artikel 19
Het College van Bestuur stelt ter nadere uitwerking van de statuten reglementen op
die geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd zijn met deze statuten en/of de
wet.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 20
1. Het College van Bestuur kan besluiten tot wijziging van de statuten of
ontbinding van de stichting in een vergadering waarin alle leden van het
College van Bestuur aanwezig zijn en indien deze voorstellen ten minste
veertien dagen tevoren op een openbaar gemaakte agenda zijn geplaatst.
2. Indien niet alle leden aanwezig zijn, wordt de behandeling en de beslissing
uitgesteld tot een tweede vergadering, welke eerst na afloop van de eerste
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vergadering kan worden bijeengeroepen. Indien ook dan aan het bepaalde in lid
1 van dit artikel niet is voldaan, vervalt het voorstel.
3. Het College van Bestuur vraagt over een voornemen tot wijziging van de
statuten een advies aan het Convent van Schoolleiders en de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, lid 4, sub d van deze statuten
behoeft een besluit van het College van Bestuur tot wijziging van de statuten
de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.
Artikel 21
1. Het College van Bestuur ontbindt de stichting met inachtneming van de
daarvoor geldende wettelijke bepalingen.
2. Op een besluit tot ontbinding is de procedure zoals bepaald in artikel 20 van
deze statuten van overeenkomstige toepassing.
3. Een na liquidatie overblijvend batig saldo wordt bestemd voor een doel, dat
zoveel mogelijk overeenkomt met dat der stichting, aan te wijzen door het
College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
SLOTBEPALING
Artikel 22
In alle gevallen waarin noch door de statuten noch door een huishoudelijk
reglement noch door enig ander reglement wordt voorzien, beslist het College van
Bestuur.

