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Geachte Raad, 

Achterhoek VO is een samenwerkingsbestuur voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek en 
is in 2010 tot stand gekomen na een besturenfusie. In artikel 16, zevende lid onder (c) van 
de bij fusie overeengekomen statuten is de bepaling opgenomen dat bij wijziging van de 
statuten voorafgaande schriftelijke goedkeuring van onder andere uw Raad is vereist. 

Op grond van artikel 53c zesde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs kan de 
gemeenteraad de instemming slechts onthouden indien overheersende invloed van de 
overheid in het bestuur niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. 
De statutenwijziging heeft geen betrekking op het openbaar onderwijs of op de positie van de 
gemeente ten opzichte van het openbaar onderwijs of de stichting. 

Wij verzoeken u de voorgenomen statutenwijziging goed te keuren. 

Bijgaand treft u aan: 
» Het voorgenomen besluit tot statutenwijziging met daarbij de tekst van de 

statutenwijziging en een toelichting daarop; 
« De tekst van de huidige statuten. 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Het college van bestuur van Achterhoek VO, 

M.R. Smits, lid 

Bijlagen: twee 
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Toelichting Statutenwijziging Stichting Achterhoek VO 

1 Inleiding 

De huidige statuten van Stichting Achterhoek VO zijn vastgesteld ten tijde van de fusie van 
Stichting COVOA en Stichting Orchidee Scholengroep in 2010. Inmiddels zijn er twee 
ontwikkelingen die aanleiding geven om de statuten van Achterhoek VO in beperkte mate 
aan te passen. De eerste reden voor een statutenwijziging is gelegen in een mogelijke 
uitbreiding van Achterhoek VO met een school van algemeen bijzondere richting. De tweede 
reden is dat het wenselijk is om te voorkomen dat in de krimpregio Achterhoek zich nieuwe 
onderwijsaanbieders vestigen die het leerlingenpotentieel voor de scholen van Achterhoek 
VO verder verdunnen waardoor het gevarieerde onderwijsaanbod dat Achterhoek VO biedt 
in gevaar komt. Beide ontwikkelingen lichten wij hieronder toe. 

De aanpassing van de statuten van Achterhoek VO heeft betrekking op een tweetal 
artikelen. In de bijlage bij het voorgenomen besluit tot statutenwijziging wordt precies 
vermeld welke wijzigingen worden aangebracht. 

2 Aansluiting algemeen bijzondere school 

Stichting Achterhoek VO en het bestuur van de "Stichting Samenwerkingsschool 
Praktijkonderwijs Oost Achterhoek" te Winterswijk hebben de intentie om per 1 augustus 
2015 bestuurlijk te fuseren met het doel om de praktijkschool Pronova onder te brengen bij 
de Stichting Achterhoek VO. 
Pronova profileert zich als samenwerkingsschool met een brede identiteit die letterlijk is 
overgenomen uit de wettelijke omschrijving van het openbaar onderwijs in artikel 42 van de 
Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Formeel is Pronova echter geen openbare school in 
de zin van de WVO. In wettelijke termen gaat het om een bijzondere school op algemeen 
bijzondere grondslag. Zo staat de school ook geregistreerd in het scholenbestand van DUO. 
De "Stichting Samenwerkingsschool Praktijkonderwijs Oost Achterhoek" omschrijft zelf doel 
en grondslag in artikel 2 van de statuten als volgt: 

1. Het doel van de stichting is het doen geven van (praktijk)onderwijs aan leerlingen met 
leerproblemen naar zelfstandig functioneren, wonen en werken. Het onderwijs en de 
zorg zijn gericht op de maatschappelijke- en sociale redzaamheid van de leerlingen 
en de toeleiding op de arbeidsmarkt. 

2. Het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen en wordt gegeven 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. Het onderwijs is toegankelijk 
voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en 
wordt gegeven met respect voor ieders godsdienst of levensbeschouwing. 

3. Het schoolbestuur ontleent zijn signatuur eveneens in samenwerking met direct 
betrokkenen naar zelfstandig functioneren. Naast ouders komen het bedrijfsleven, 
arbeidsvoorziening en passend onderwijs hiervoor nadrukkelijk in beeld. 

In artikel 2, tweede lid van de huidige statuten van Achterhoek VO is niet voorzien in de 
overname en de instandhouding van algemeen bijzondere scholen, zoals de Praktijkschool 
Pronova. Genoemd worden in artikel 2, tweede lid onder (a) van de statuten van Achterhoek 
VO protestants-christelijke, katholieke en openbare scholen voor voortgezet onderwijs. 
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Om elk misverstand uit te sluiten wordt in artikel 2 en 3 onder de door Achterhoek VO in 
stand te houden scholen ook scholen met een algemeen bijzondere richting opgenomen. 

3 Voorkomen vestiging van nieuwe scholen in de krimpregio Achterhoek 

Sinds enkele jaren is vanuit Amsterdam een organisatie actief in het stichten van nieuwe 
scholen voor voortgezet onderwijs in diverse plaatsen in geheel Nederland. Deze organisatie 
opereert onder verschillende namen, waaronder Stichting Tjalling Koopmans College, 
Stichting Mezquita College en Stichting Pierre Bayle Academie. Om een nieuwe school te 
kunnen stichten moet worden aangetoond dat er voldoende potentiële vraag is waarin de 
reeds gevestigde scholen niet voorzien. Omdat scholenstichting vanouds vanuit 
denominatief oogpunt wordt beoordeeld, moet worden aangetoond dat er binnen een 
bepaalde afstand geen bijzonder voortgezet onderwijs van een bepaalde richting is die 
aansluit bij de voorkeuren van leerlingen in het basisonderwijs. Bij voldoende potentieel mag 
een nieuwe school worden gesticht. De Amsterdamse scholenstichters maken gebruik van 
de mogelijkheid voor de nieuw te stichten school allerlei denominaties te stapelen die samen 
voldoende leerlingenpotentieel genereren. Sinds een uitspraak van de Raad van State d.d. 
21 augustus 2013 (201300577/1/A2) staat vast dat (ongelijksoortige) denominaties mogen 
worden gestapeld om leerlingenpotentieel te berekenen. Dat heeft in 2014 (Staatscourant 31 
maart 2014, nr. 8950) tot toestemming voor een aantal scholenstichtingen geleid (in 
Harderwijk, Hengelo, Hoorn, Hurdegaryp, Deventer, Geldermalsen). Zo is er toestemming 
verleend om in Hengelo een "Gereformeerde, algemeen bijzondere, vrije school" te stichten. 
Ook andere combinaties van denominaties worden toegepast, al naar gelang de 
mogelijkheden die een regio biedt. Omdat algemeen bijzonder onderwijs in het 
basisonderwijs veel vaker voorkomt dan in het voortgezet onderwijs, gebruiken de 
Amsterdamse Scholenstichters met name deze denominatie om leerlingenpotentieel te 
genereren voor het stichten van een nieuwe school voort voortgezet onderwijs. 

Het is niet bekend of de Amsterdamse scholenstichters de Achterhoek in het vizier hebben. 
Voor een krimpregio als de Achterhoek zou de stichting van een nieuwe school een 
verdunning van de leerlingenstroom betekenen voor de bestaande scholen van Achterhoek 
VO en daarmee de problemen van de krimp vergroten. Zoals de Amsterdamse 
scholenstichters het recht hebben om de bestaande ruimte in de regelgeving te gebruiken 
om nieuwe scholen te stichten, zo heeft Achterhoek VO het recht om zich daartegen te 
verweren door denominaties aan de eigen scholen toe te voegen die de potentiële 
mogelijkheden voor scholenstichting minimaliseren. De algemeen bijzondere denominatie 
komt daarvoor het meest in aanmerking. Ook om die reden is het wenselijk om de grondslag 
van de stichting te verbreden naar algemeen bijzonder, zodat de belangrijkste denominaties 
in huis zijn. Tevens wordt in de statuten de mogelijk geopend om meerdere denominaties 
aan een school te kunnen verbinden. Formeel is dat nu niet geregeld, terwijl inmiddels één 
van de scholen van Achterhoek VO, Het Ludger College te Doetinchem, reeds een 
"samenwerking PC RK" is en als zodanig bij DUO staat geregistreerd. Verbreding van het 
aantal richtingen van een school vereist goed en zorgvuldig overleg met de school en de 
medezeggenschapsraad. Voordat het college van bestuur gebruikt maakt van de ruimte in 
de statuten om het aantal richtingen van een school van Achterhoek VO uit te breiden, 
draagt het college van bestuur er zorg voor dat hier voldoende draagvlak voor is bij de 
desbetreffende school. 

Pagina 2 van 5 Toelichting statutenwijziging Stichting Achterhoek VO 



achterhoekVO 
S^OC M ruimte om te leren 

4 Procedure 

Om tot wijziging van de statuten van Achterhoek VO te komen dienen meerdere partijen 
hiermee in te stemmen, dan wel een advies te geven. 

In de eerste plaats wordt het voorstel voor advies voorgelegd aan het rectorenoverleg van 
Achterhoek VO. 
Daarna wordt de GMR geconsulteerd. De WMS kent de GMR overigens geen formele 
bevoegdheden toe met betrekking tot vaststelling of wijziging van de statuten. In verband 
met het interne draagvlak hecht het college van bestuur grote waarde aan de opvattingen 
van de GMR en vraagt deze om advies uit te brengen. 
De derde stap is om goedkeuring voor deze statutenwijziging te verwerven van de raad van 
toezicht. 

Na deze interne ronde wordt op grond van de statutaire procedures advies gevraagd met 
betrekking tot de statutenwijziging aan Verus (tot voor kort BPCO geheten), en wordt 
instemming gevraagd aan de NKSR en aan de gemeenteraden van Berkeiland, Doetinchem, 
Winterswijk en Zutphen. Op grond van artikel 53c WVO, zesde lid kan de gemeenteraad de 
instemming slechts onthouden indien overheersende invloed van de overheid in het bestuur 
niet is verzekerd voor zover het openbaar onderwijs betreft. 

Na het verwerven van de vereiste goedkeuringen kan het college van bestuur het 
voorgenomen besluit tot statutenwijziging omzetten in een definitief besluit, waarna de 
notaris door het passeren van een akte van statutenwijziging, een en ander formaliseert. 
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Voorgenomen besluit tot statutenwijziging 

Het college van bestuur van Achterhoek VO, 

Overwegende: 
1) dat met het oog op de voorgenomen overname van de Praktijkschool Pronova van de 

"Stichting Samenwerkingsschool Praktijkonderwijs Oost Achterhoek" het wenselijk is om 
expliciet in de statuten van Achterhoek VO op te nemen dat Achterhoek VO scholen voor 
algemeen bijzonder onderwijs kan oprichten, overnemen en als bevoegd gezag kan 
besturen; 

2) dat het wenselijk is ter voorkoming van ongewenste stichting van nieuwe scholen in een 
krimpregio als de Achterhoek, de mogelijkheid te openen om aan de scholen van 
Achterhoek VO andere denominaties te verbinden die het risico van ongewenste 
scholenstichting en daarmee vermindering van het leerlingenpotentieel voor de eigen 
scholen voorkomen; 

Gelet op: 
1) het positieve advies van het rectorenberaad d.d.5-2-2015; 
2) het positieve advies van de GMR d.d. 11-2-2015; 
3) de voorafgaande schriftelijke goedkeuring d.d van de NKSR op grond van artikel 

16, 7 e lid onder a van de statuten; 
4) het voorafgaande advies d.d van de BPCO, tegenwoordig bekend onder de naam 

"Verus", op grond van artikel 16, 7 e lid onder b van de statuten; 
5) de voorafgaande schriftelijke goedkeuring d.d van de gemeenteraden van 

Berkeiland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen op grond van artikel 16, T lid onder c 
van de statuten juncto artikel 53c, zesde lid WVO; 

6) de voorafgaande schriftelijke goedkeuring d.d. 11-2-2015 van de raad van toezicht op 
grond van artikel 16, 7 e lid onder d juncto artikel 15, 2 e lid van de statuten; 

7) artikel 15, 1 e en 3 e lid van de statuten; 

Besluit: 
1) de statuten te wijzigen zoals in de bijlage bij dit besluit is aangegeven; 
2) de akte van statutenwijziging te laten passeren door het kantoor Dirkzwager notarissen te 

Arnhem. 

Het college van bestuur van Achterhoek VO, 

Doetinchem, 2015 

M.R. Smits, lid 
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Bijlage bij het voorgenomen besluit tot statutenwijziging 

Tekst van de statutenwijziging 

In artikel 2, tweede lid, letter (a) wordt na de woorden "katholieke scholen" het woord "en" 
geschrapt en vervangen door een komma en wordt na de woorden "protestants-christelijke 
scholen" ingevoegd "en algemeen bijzonder scholen, dan wel samenwerking van deze 
richtingen in één school". 

In artikel 3, tweede lid, eerste volzin wordt na de woorden "openbare scholen" ingevoegd "en 
het algemeen bijzonder onderwijs in algemeen bijzondere scholen". 

In artikel 3, tweede lid, tweede volzin wordt na het woord "openbaar" ingevoegd "en 
algemeen bijzonder". 

In artikel 3, vijfde lid wordt na het woord "openbare" ingevoegd "en algemeen bijzondere". 
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Artikel 1 Naam en zefel van de stichting 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Achterhoek VO. 

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Doetinchem 

3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd, doch ten minste voor vijf 

jaren. 

Artikel 2 Doel en middelen van de stichting 

1. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel de behartiging en de 

bevordering van hef voortgezet onderwijs. Daartoe zal openbaar 

onderwijs en onderwijs van een afmeer richtingen worden verzorgd in 

afzonderlijke scholen voor openbaar onderscheidenlijk bijzonder 

onderwijs conform artikel 53c van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

(a) het (doen) oprichten, overnemen en als bevoegd gezag in de zin van 

de onderwijswetgeving besturen van een afmeer katholieke scholen 

en protestants-christelijke scholen voor voortgezet onderwijs en 

door her overnemen en als bevoegd gezag in de zin van de 

onderwijswetgeving (doen) besturen van een o/meer openbare 

scholen en scholen voor voortgezet onderwijs en door het doen van 

een verzoek tot het stichten van openbare scholen voor voortgezet 

onderwijs: 

(b) het medewerken aan de vorming van een samenhangend regionaal 

onderwijsbeleid met name door het samenwerken met instellingen 

en organisaties die een (soort)geiijk doel nastreven en zonodig 

deelnemen in het bestuur ervan; 

(c) het geven van cursussen en/of het verrichten van 

contractactiviteiten; 

(d) hel gebruiken van alle andere wettige middelen die tot de 

verwezenlijking van het doel kunnen leiden; 

(e) zich aan te sluiten bij de onderwijs- en besturenorganisaties die 

relevant zijn voor de richtingen die in de stichting 

vertegenwoordigd zij) i 

Artikel 3 Grondslag van de stichting: het karakter van het openbaar 

onderwijs en de identiteit van het bijzonder onderwijs 

I. De levensbeschouwelijke vorming en maatschappelijke bewustwording 

van de leerling maakt een wezenlijk bestanddeel uit van het bijzonder en 



openbaar onderwijs van de stichting. Iedere leerling wordt met respect 

voor de overtuiging van anderen, mede door het onderwijs tol volle 

rijping van zijn eigen levensbeschouwing gestimuleerd. 

Net openbaar onderwijs in openbare scholen van de stichting draag! hij 

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. Het openbaar 

onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of 

levensbeschouwing. 

Het onderwijs op de katholieke scholen wordt gegeven vanuit de 

katholieke grondslag. De stichting handelt daarbij volgens de regelingen 

voor het katholieke onderwijs, die op grond van hei gezamenlijk overleg 

van de Nederlandse Katholieke Schoolraad te 's-Gravenhage (hierna: 

"NKSR") zijn vastgesteld alsmede volgens het Algemeen Reglement voor 

het Katholiek Onderwijs. 

Hei onderwijs aan protestants-christelijke scholen wordt gegeven vanuit 

het Evangelie van Jezus Christus zoals het tot ons komt vanuit de Bijbel 

en zoals hel door de kerken wordt uitgedragen. 

De openbare scholen zijn toegankelijk voor alle leerlingen, zonder 

onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing van henzelf of van 

hun ouders of verzorgers. 

De rooms-kathoìieke en protestants-christelijke scholen staan open voor 

alle leerlingen, op voorwaarde dat de leerlingen, hun ouders of 

verzorgers instemmen met de doelstelling en de grondslag van de school. 

Bij de benoeming van hel aan de scholen te verbinden personeel, 

waaronder rectoren zal de stichting zich ervan verzekeren dat het 

personeel de grondslag van de stichting onderschrijft en loyaal mee zal 

werken aan de doelstellingen van de school zoals die in de statuten en in 

het schoolplan van de betreffende school mede ten aanzien van de 

identiteit of het openbare karakter zijn omschreven. De stichting zal bij 

de benoeming, overplaatsing en noodzakelijke vermindering van 

personeel, zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de identiteit 

respectievelijk het openhaar karakter van de school en de 

levensbeschouwelijke overtuiging van het betrokken personeelslid. 

Benoeming en ontslag van rooms-kaiholieke godsdienstleraren aan de 

onder het bevoegd gezag van de stichting staande scho(o)Ken) 

geschieden overeenkomstig de regelingen in het Algemeen Reglement 

voor het Katholiek Onderwijs. 



9. Elke bijzondere school steil een commissie in die in hel hijzonder belast 

is met het vormgeven aan en bewaken van de levensbeschouwelijke 

identiteit van de school. De samenstelling, bevoegdheden en laken van 

die commissie(s) worden geregeld in een per school vast te stel/en 

reglement. Daarbij handelen - het 'St.-Ĺudgercollege' te Doetinchem en 

het 'Almende College' te Silvolde/UI/i en hun commissies volgens de 

regelingen overeenkomstig hetgeen daaromtrent in het Algemeen 

Reglement voor het Katholiek Onderwijs is bepaald. In het schoolplan 

van de scholen wordt het bepaalde in dit artikel nader uitgewerkt in een 

eigen schooldoelstelling of schoolverklaring. Het College van Bestuur en 

de NKSR sluiten een overeenkomst waarin zij uitwerken op welke wijze 

zij invulling geven aan de in het Algemeen Reglement voor het Katholiek 

onderwijs bepaalde normen voor katholiek onderwijs (artikel 1.2). Deze 

overeenkomst mag niet in strijd met de statuten zijn. 

âJlŬk^lA Vermogen 
Het vermogen van de stichting bestaat uit: 

ia) het hij de oprichting lot verwezenlijking van haar doel bestemde bedrag 

en de opbrengsten daarvan; 

(b) rijksbijdragen en andere subsidies; 

(c) ouder- en andere bijdragen; 

(d) inkomsten uit cursussen; 

(e) schenkingen, erfstellingen (welke alleen onder het recht van 

boedelbeschrijving mogen worden aanvaard) en legaten; 

( f ) alle andere verkrijgingen en haten. 

Artikel 5 Organen 

De stichting kent als statutaire organen: 

(a) het bestuur, hierna het College van Bestuur te noemen; 

(h) de Raad van Toezicht. 

Artikel 6 College van Bestuur, samenstelling, benoeming en ontslag 

1. He! College van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad 

van Toezicht te bepalen aantal van minimaal één en maximaal twee 

leden. De Raad van Toezicht stelt het aantal leden vast en stelt één van 

de leden van het bestuur in de functie van voorzitter. 

2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en 

ontslagen door de Raad van Toezicht (met uilzondering van het eerste lid 

College van Bestuur die bij deze akte wordt benoemd). Een besluit tol 

benoeming, schorsing of ontslag van de leden van het College van 

Bestuur wordt, in afwijking van het elders in deze statuten bepaalde, 

genomen hij gekwalificeerde meerderheid van drie vierde van de leden 



van de Raad van Toezicht in een vergadering waarin alle zittende leden 

van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. 

3. 'Tot leden van het College van Bestuur zijn slechts benoembaar personen, 

die de grondslag en het doel van de stichting onderschrijven. 

-I. De Raad van Toezicht stelt de rechtspositie en de bezoldiging van het 

College van Bestuur vast. 

5. Een lid van het College van Bestuur kan niet tevens lid zijn van de Raad 

van Toezicht. 

6. Een lid van het College van Bestuur defungeert: 

(a) door zijn overlijden; 

(h) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

iet door zijn vrijwillig aftreden; 

td) door zijn ontslag door de rechtbank; 

(e) door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht. 

7. Bij ontstentenis of belet van één lid van het College van Bestuur, neemt 

hel overblijvende lid het gehele bestuur waar. Bij ontstentenis of belet 

van alle leden van het College van Bestuur of van het enige 

(overgebleven) lid wordt het bestuur waargenomen door de Raad van 

Toezicht, onverminderd zijn bevoegdheid hel waarnemend bestuur op te 

dragen aan één afmeer van zijn leden. 

8. Bij het ontslaan van één (of meer) vacature(s) in het College van 

Bestuur, zal de Raad van Toezicht op zo kort mogelijke termijn na het 

ontstaan van de desbetreffende vacature daarin voorzien door de 

benoeming van één (afmeer) nieiiw(e) lid (leden). Een niet voltallig 

College van Bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

Artikel 7 Bevoegdheid College van Bestuur 

1. liet College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting in de zin van 

de wei en is belas! met het besturen van de stichting. 

2. Aan het College van Bestuur komen, mei in acht neming van hel volgende 

lid, alle uit de wet en als bestuur en deze statuten voortvloeiende taken en 

bevoegdheden toe ten aanzien van de stichting en de scholen toe, voor 

zover in deze statuten niet toegekend aan de Raad van Toezicht. 

3. De besluitvorming over de opheffing van een onder het bevoegd gezag 

van de stichting staande openbare school wordt, conform het bepaalde in 

artikel 53c lid 3 Wet op het Voortgezet Onderwijs, uitgeoefend door de-

gemeenteraad van de gemeente waarin de betreffende openbare school is 

gelegen. 

4. Het College van Bestuur is, na schriftelijk voorafgaande verkregen 

goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd tot het aangaan van 



overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring. van 

regisíergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

stichting licit als borg oj hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor 

een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 

een ander verbindt. Op het ontbreken van de goedkeuring van de Raad 

van Toezicht kan jegens derden wel beroep worden gedaan. Het bestuur 

houdt rekening met het bepaalde in artikel 76ų van de Wet op het 

Voortgezet Onderwijs. 

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door hel 

College van Bestuur. Daarnaast is elk lid van het College van Bestuur 

afzonderlijk bevoegd de stichting in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen. 

6. Hel College van Bestuur kan aan directeuren en één afmeer andere 

personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde 

vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn 

volmacht. Een (beperkte) volmacht wordt schriftelijk vastgelegd en kan 

deel uilmaken van het managemenlstatuut 

7. Indien de stichting een tegenstrijdig belang heeft met het College van 

Bestuur, zulks ter beoordeling van de Raad van Toezicht, word! de 

stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, onverminderd de 

bevoegdheid van de Raad van Toezicht om één of meer personen, al dan 

niet uit zijn midden, aan te wijzen om de stichting te vertegenwoordigen. 

8. Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad 

van Toezicht over de uitvoering van zijn taken en de resultaten van haar 

handelen. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig 

gevraagd en ongevraagd alle informatie omtrent alle onderwerpen de 

Stichting betreffende die voor een goed functioneren van de Raad van 

Toezicht naar het oordeel van de Raad van 'Toezicht nodig of dienstig zijn. 

Artikel 8 Raad van Toezicht: samenstelling en benoeming 

1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uil ten minste vijf (5) en 

maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Het aantal leden van de Raad 

van Toezicht wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde 

- door de Raad van Toezicht vastgesteld met een gekwalificeerde 

meerderheid van drie vierde van de stemmen, in een vergadering waarin 

alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

2. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van 

Toezicht (met uitzondering van de eerste leden van de Raad van Toezicht 

die bij deze akte worden benoemd), met inachtneming van het in de 

volgende twee leden van dit artikel bepaalde. 
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3. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht, geschiedt op basis 

van vooraf openbaar gemaakte profielen. De Raad stelt het profiel vast 

na hierover advies ingewonnen te hebben van de gemeenschappelijke 

medezeggenschapsraad van de slichting. Twee leden van de Raad van 

'Toezicht dienen voorstander te zijn van onderwijs in openbare scholen. 

Twee leden van de Raad van Toezicht dienen voorstander te zijn van 

onderwijs in confessionele scholen, waarvan er één van katholieke huize 

is en één met een protestants-christelijke achtergrond. De andere leden 

van de Raad van Toezicht dienen de grondslag van de scholen van de 

stichting als omschreven in artikel 2 en 3 van de statuten ie 

onderschrijven. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de 

school, bedoeld in artikel 3 van de Wet medezeggenschap op scholen, 

wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor 

één lid met in acht neming van hel vastgestelde profiel. De Raad van 

Toezicht stelt een reglement op waarin de procedure voor benoeming van 

leden van de Raad van Toezicht nader wordt geregeld. 

4. In de Raad van Toezicht kunnen geen zitting hebben: 

(a) een lid van het College van Bestuur van de stichting; 

(h) personen die in dienstbetrekking zijn bij de slichting; 

(c) leden van de medezeggenschapsraden van de scholen; 

(dj personen die (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van 

goederen of diensten aan de stichting, tenzij de Raad van Toezicht 

hiervan dispensatie verleent hij gekwalificeerde meerderheid van 

twee derde van de leden van de Raad van Toezicht. De Raad van 

Toezicht mag hiertoe slechts besluiten indien de levering van 

goederen en diensten geschiedt in de normale uitoefening van het 

bedrijf van de desbetreffende leverancier/dienstverlener en indien 

de betrokken persoon niet heirokken is bij de totstandkoming van 

de onderliggende overeenkomst. 

.5. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 

maximaal vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens 

eeiĩ door de Raad van Toezicht op te maken rooster van aftreden. Een 

volgens het rooster aftredend lid is éénmaal herbenoembaar. De in een 

tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van 

degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

6. Een niet voltallige Raad van Toezicht behoud! zijn bevoegdheden, doch 

neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling. 

~ Een lid van de Raad van Toezicht kan te allen tijde door de Raad van 

Toezicht worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing. 
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handhaving of opheffing van de .schorsing of ontslag besluit de Raad van 

Toezicht met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt 

in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van 

Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een 

vertrouwenspersoon. 

8. De schorsing van een lid van de Raad van Toezicht vervalt, indien de 

Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang 

van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de 

schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden 

worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop hel besluit lot 

handhaving van de schorsing werd genomen. 

9. De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op vergoeding van de 

door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en 

vacatiekosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van 

Toezicht. 

Artikel 9 Beëindiging lidmaatschap Raad van Toezicht 

Een lid van de Raad van Toezicht defungeert: 

(a) door overlijden; 

(h) door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 

(c) door schriftelijke opzegging door het lid; 

(e) door ontslag door de rechtbank; 

( f ) door ontslag door de Raad van Toezicht; 

tg) door periodiek aftreden zonder herbenoeming; 

(li) doordat een lid niet meer voldoet aan het bepaalde ín artikel 8 lid 4. 

Artikel 10 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid 

van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de 

stichting en staal hel College van Bestuur mei raad ter zijde. Ook heeft 

de Raad tot taak de (realisering van de) in de statuten verankerde 

grondslag en de doelstelling van de slichting te bewaken. 

2. De Raad van Toezicht benoemt de registeraccountant als bedoeld in 

artikel Ì4. 

3. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de 

bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met het 

College van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, 

heeft de Raad van Toezicht of één afmeer door de Raad van Toezicht 

gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de stichting en het 

recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van 



de stichting. De Raad van Toezicht kan zich daarbij, voor rekening van 

de stichting, na overleg met hel bestuur, doen bijstaan door de 

fregisterìaccouniant van de stichting dan wel een door de Raad van 

'Toezicht aan te wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige 

administratie dient te worden verleend 

Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, 

onverminderd hel elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de 

besluiten van het College van Bestuur tot: 

fa) de vaststelling en wijziging van het strategisch beleidsplan van de 

stichting; 

(b) de vaststelling van de exploitatie- en investeringsbegroting, het 

jaarverslag en de jaarrekening van de stichting; 

(c) de aanvraag van faillissement of surseance van betaling van de 

stichting; 

(d) hel aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsverhanden 

met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of 

verbreking van ingrijpende betekenis is voor de slichting of de door 

haar in stand gehouden instellingen; 

(e) opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd 

gezag van de slichting slaande school, niet zijnde een openbare 

school, alsmede het slichten van een nieuwe school, dan wel het 

aanvaarden van het bevoegd gezag over een school; 

(j) het doen van een voorstel lot opheffing of samenvoeging van een 

openbare school aan de gemeenteraad van de gemeente waarin de 

betreffende openbare school is gelegen; 

(g) wijziging van de aard of identiteit van een onder het bevoegd gezag 

van de stichting staande school; 

(h) juridische fusie of juridische (af)splitsing: 

(i) wijziging van deze statuten; 

(j) ontbinding van de stichting. 

De Raad van Toezicht stelt met inachtneming van hel bepaalde in deze 

statuten en na advies ingewonnen te hebben van hel College van Bestuur 

een reglement vast, dat nadere regels bevat over: 

(a) de wijze waarop hij zijn toezichthoudende laak ten opzichte van het 

College van Bestuur uitoefent; 

(b) de wijze waarop leden van de Raad van Toezicht worden 

geworven: 

(c) de voorschriften voor het bijeenroepen van vergaderingen; 

(if) de wijze van besluitvorming tijdens en builen vergaderingen; 
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(e) 

(O 
de verslaglegging van vergaderingen; 

reglementen mei betrekking lot de werkzaamheden van door de 

Raad van Toezicht in te stellen commissies, waaronder in ieder 

geval een auditcommissie. 

Artikel II Vergaderingen en besluitvorming College van Bestuur 

Indien hei College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat gelden de 

onderstaande bepalingen ten aanzien van de vergaderingen van hel College 

van Bestuur: 

1. Het College van Bestuur vergoden zo vaak als hij dal nodig acht. 

2. In het door hel College van Bestuur na voorafgaande goedkeuring van de 

Raad van Toezicht vast te stellen reglement College van Bestuur worden 

nadere regels gesteld over: 

fa) de voorschriften voor het bijeenroepen van vergaderingen; 

(h) de wijze van besluitvorming tijdens en buiten vergaderingen, 

(e) de verslaglegging van vergaderingen. 

3. Het besluit over de vaststelling van hel reglement College van Bestuur 

wordt genomen bij consensus: Indien geen consensus wordt bereikt, 

wordt het reglement opnieuw geagendeerd voor een volgende 

vergadering van het College van Bestuur, die niet eerder plaatsvindt 

dan een week na de betreffende vergadering. Als ook dan geen 

consensus kan worden bereikt is de stem van de voorzitter 

doorslaggevend. Het College van Bestuur informeert de Raad van 

Toezicht over de besluitvorming in het College van Bestuur inzake liet 

reglement College van Bestuur. 

Artikel 12 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste via- maal per jaar en voorts 

zo dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht hei nodig acht. 

2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de 

leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders 

besluit. Leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een 

adviserende stem, 

3. In hel door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement Raad van 

Toezicht worden nadere regels gesteld over: 

(a) de voorschriften voor het bijeenroepen van vergaderingen; 

(b) de wijze van hes'uilvorming tijdens en buiten vergaderingen; 

fc) de verslaglegging van vergaderingen. 

-f. Indien hel College van Be si uur uit één lid beslaat worden besluiten tot 

het oprichten, het opheffen, overdragen, of fuseren van katholieke en 

protestants-christelijke schoolscholen en hei veranderen van de 
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grondslag van een katholieke of proiestant.s-chri.slel"tjke school en 

besluiten aan de gemeenteraad over het overdragen, of fuseren van 

openbare scholen, het oprichten en het omzetten van een openbare 

school genomen in een gezamenlijke vergadering, waarin behalve hel lid 

van het College van Bestuur ook alle leden van de Raad van Toezicht 

aanwezig zijn. Besloten wordt bij gekwalificeerde meerderheid van drie 

vierde van de stemmen. 

Artikel 13 Openbaarheid vergadering College van Bestuur 

1. liet College van Bestuur vergadert in het openbaar, liet kan slechts met 

gesloten deuren vergaderen, voor zover naar zijn oordeel onderwerpen 

aan de orde zijn, waarvan behandeling in een openbare vergadering, hij 

afweging van het belang of hel belang gelegen in de eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer, niet gerechtvaardigd is. 

2. De deuren worden gesloten, indien in het College van Bestuur ten minste 

één van de aanwezige leden daarom verzoekt. 

3. Hel College van Bestuur kan over de inhoud van de stukken welke aan 

hun leden worden voorgelegd geheimhouding opleggen. Deze wordt door 

hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het 

behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het 

College van Bestuur haar opheft. 

Artikel 1-1 Boekjaar en jaarstukken van de stichting 

1. Hel boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 

2. Hel College van Bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de 

boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een balans en 

een staal van balen en lasten op over het verstreken boekjaar. De 

omvang en opbouw van de bezoldiging van de College van Bestuursleden 

alsmede de hoogte van de in enig jaar aan de College van Bestuursleden 

en de leden van de Raad van Toezicht verstrekte vergoedingen worden 

opgenomen in het jaarverslag van de stichting. 

3. Het College van Bestuur laai. alvorens tot de vaststelling van de balans 

en de staat van halen en lasten over te gaan, deze stukken doen 

onderzoeken door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen 

registeraccountant. 

4. Deze deskundige brengt betreffende zijn onderzoek een goedkeurende 

verklaring uit aan hel College van Bestuur en de Raad van Toezicht. 

Artikel 15 Statuten wijziging 

1. Het College van Bestuur is, met in acht neming van artikel 16 lid 7 , 

bevoegd te besluiten tol hel wijzigen van deze statuten. 
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2. Hel beslui! lol verlenen van toestemming voor de wijziging van de 

statuten wordt door de Raad van Toezicht genomen met een meerderheid 

van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 

3. De wijziging moei op straffe van nietigheid bij notariële akte lot stand 

komen. 

Artikel 16 Externe betrokkenheid bij besluitvorming van de stichting 

1. Indien het beslui! als bedoeld in artikel 10 lid 4 onder (g) of (h) een 

openbare school beli eft, is de voorafgaande goedkeuring vereist van de 

gemeenreraía)d(en) waar de betreffende school is gevestigd. 

2 Ten aanzien van een besluit als bedoeld in artikel' 10 lid 4 onder (b) dient 

het College van Bestuur vooraf overleg Ie plegen met de gemeenteraden 

van Berkeiland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. 

3. Indien het besluit als bedoeld tn artikel 10 lid 4 onder (e), (g) oį (h) een 

rooms-katholieke school betreft, is de goedkeuring van hei bestuur van 

de NKSR vereist. 

4. Indien het besluit als bedoeld in artikel 10 lid 4 onder (e), (g) of (h) een 

protestants-christelijke school betreft, is het voorafgaand advies van de 

Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs íe Voorburg (hierna; 

"BľCO'j 

5. Hel College van Bestuur doet jaarlijks verslag aan de gemeenteraden 

van Berkeiland. Doetinchem, Winterswijk en Zutphen over haar 

werkzaamheden voor zover die het openbaar onderwijs betreffen. Dit 

verslag wordt bekend gemaakt. 

6. Ingeval van ernstige taakverwaarhìzing door het College van Bestuur 

en/of 'de Raad van Toezicht ten aanzien van hel openbaar onderwijs of 

functioneren in strijd met de wettelijke voorschriften ten aanzien van het 

openhaar onderwijs, kunnen de gemeenteraden van Berkeiland. 

Doetinchem, Winterswijk en Zutphen maatregelen nemen die zij nodig 

achten om de continuïteit van het openhaar onderwijs te waarborgen. 

7. Een besluit to! statutenwijziging van de stichting behoeft: 

la) voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de NKSR voor zover de 

wijziging betreft artikel 1, artikel 2, artikel 3 lid 3. 6. 7, 8 en 9, 

artikel 8 lid 3, artikel 10 lid 1 en 4 sub e. g en i, en artikel 16 lid 3 

en 7; 

(b) voorafgaand advies van de BPCO voor zover het betreft artikel 1. 

artikel 2, artikel 3 lid 4 en 6 , artikel 8 lid 3, artikel 10 lid 1 en lid 4 

sub e, ĝ, h en i en artikel 16 lid 4 en 7; 

(c) voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeenteraden 

Berkeľland. Doetinchem. Winterswijk en Zutphen; 
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(d) voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

8. Een besluit tol ontbinding van de van de stichting behoeft de 

voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de gemeenteraden van 

Berkeiland, Doetinchem, Winterswijk en Zutphen. Goedkeuring kan 

slechts worden onthouden indien overheersende invloed van de overheid 

in het bestuur niet is verzekerd voor zover hel openbaar onderwijs 

betreft. 

Artikel ì? Vrijwaring en vrijtekening 

1. Het College van Bestuur sluit in samenspraak met de Raad van 

Toezicht, een verzekering af op redelijke voorwaarden ten aanzien 

van de aansprakelijkheid van leden van hel College van Bestuur en 

de Raad van Toezicht. Voorts geldt het hierna in dit artikel bepaalde. 

2. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij lid van 

het College van Bestuur of van de Raad van Toezicht van de stichting 

is of was, als partij betrokken was of is of als een op diens 

betrokkenheid als partij uitlopende ontwikkeling aannemelijk is hij 

een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure 

van welke aard dan ook, door of namens de slichting dan wel door 

derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen, 

daaronder begrepen kosten en hoefes. die hij in werkelijkheid en 

redelijkerwijze heeft moeren dragen in verband met een dergelijke 

actie of procedure, mits hij heeft gehandeld op een wijze die hij 

redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de 

belangen van de stichting te zijn, en tenzij (en voor zûver) het doen 

van een beroep op deze regeling in strijd zou zijn met de goede trouw. 

3. Een schadeloosstelling door de stichting bedoeld in het vorige lid 

geschied! na een vaststelling dat hel lid van het College van Bestuur 

of van de Raad van Toezicht voldaan heeft aan de van toepassing 

zijnde gedragsnorm genoemd in het vorige lid. Deze vaststelling 

geschiedt bij gekwalificeerde meerderheid van twee derde van de 

leden van de Raad van Toezicht 

4. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of 

procedure kunnen door de stichting worden voorgeschoten in 

afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel 

krachtens besluit van de Raad van Toezicht met betrekking lot hel 

desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging 

door of namens hel lid van hel College van Bestuur dan wel van de 

Raad van Toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk 

vastgesteld wordt dat hij hel recht heeft door de stichting schadeloos 



gesteld Ie worden zoals in dit artikel bepaald. 

5. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig 

ander recht nit te sluiten, die de betrokken persoon zou kunnen 

toekomen krachtens een reglement, (verzekerings-)overeenkomst of 

van de nicl-belanghehhendc bestuursleden of anderszins en zal 

blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van het College 

van Bestuur of van de Raad van Toezicht is en zal ook ten goede 

komen aan de erfgenamen of legatarissen. 

Artikel IS Ontbinding en vereffening 

1. Het College van Bestuur is, met in acht neming van hel bepaalde in 

artikel 16 lid 8, bevoegd te besluiten tot ontbinding van de stichting. 

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tol 

vereffening van haar vermogen nodig is. 

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het 

College van Bestuur, onder toezicht van de Raad van Toezicht. 

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 

5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de 

vereffenaars te bepalen, doch in ieder geval in overeenstemming met het 

doel van de slichting. 

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren 

berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon. 

Artikel 19 Slotbepalingen 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, 

beslist het College van Bestuur. 

E I N D E S T A T U T E N 


