
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Doorlopende tekst van de statuten 
van de stichting 

 

 

 

Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs gevestigd te Haarlem 

 
 
 

Na statutenwijziging de dato 9 november 2009 
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notaris te Haarlem. 
  



HOOFDSTUK I -----------------------------------------------------------------------  

Naam, Zetel en Duur  ----------------------------------------------------------------- 

Artikel 1  ------------------------------------------------------------------------------ 

1     De stichting draagt de naam: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs--------------------- 

2     Zij heeft haar zetel in. de gemeente Haarlem. -------------------------------------------------  

Doel en Grondslag  -------------------------------------------------------------------- 

Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------- 

1  De stichting heeft ten doel het bevorderen van beroepsonderwijs en educatie door het oprichten en 

in stand houden van (een)onderwijsinstelling(en) alsook door het verzorgen van 

onderwijsactiviteiten zonder daarbij het maken van winst te beogen en voorts al hetgeen met een 

en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de 

ruimste zin des woords. ------------------------ 

2    De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met alle wettige middelen welke tot het gestelde  

       doel kunnen leiden.  ------------------------------------------------------------------------- 

3  De stichting verricht haar activiteiten op basis van samenwerking tussen en met respect voor de in 

de samenleving vigerende levensovertuigingen; de stichting garandeert de algemene 

toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen/cursisten en garandeert verantwoording in het 

openbaar voor de ondernomen activiteiten---------------------------------------------- 

Vermogen ----------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3 -------------------------------------------------------------------------------------------  

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: --------------------------------------------- 

- Rijksbijdragen; ---------------------------------------------------------------------------  

- Subsidies en donaties; ------------------------------------------------------------------- 

- schenkingen, erfstellingen en legaten; --------------------------------------------------- 

- alle andere ve.rkrijgingen en baten. ------------------------------------------------------- 

 

HOOFDSTUK II-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bestuur-------------------------------------------------------------------------------------------- 

College van Bestuur ----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4--------------------------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een college van bestuur bestaande uit ten minste  één en 

ten hoogste drie leden. Een lid van het college van bestuur kan niet tevens lid zijn van het college van 

bestuur van een andere instelling als bedoeld in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (hierna bij 

verkorting ook te noemen: "WEB").---------------------------------------------------------- 

Benoeming --------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.   De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van toezicht op basis van 

vooraf vastgestelde profielen. De raad van toezicht beslist omtrent de omvang van het college van 

bestuur. In eventuele vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ----------------------------------- 

2.   Indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat, bekleedt één van de leden de positie van 
Voorzitter van het College van Bestuur. De Voorzitter  wordt in hoedanigheid benoemd.------------------- 

 
Schorsing en ontslag------------------------------------------------------------------------------ 

Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 leder lid van het college van bestuur kan te allen tijde door de raad van toezicht worden geschorst 

en ontslagen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 De raad van toezicht stelt daartoe in een separaat reglement criteria voor ontslag respectievelijk 

schorsing vast---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch kan in totaal niet langer duren dan zes 

maanden tenzij in de arbeidsovereenkomst  anders is geregeld. Is na verloop van die tijd geen beslissing 

genomen tot de opheffing  van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt  de schorsing.----------------- 

 
 
 
 
 



 

 

Bezoldiging----------------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 7 -------------------------------------------------------------------------------------- 

De bezoldiging  en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het college van bestuur worden 

vastgesteld door de raad van toezicht volgens een door de raad van toezicht vast te stellen beloningsregeling 

op grond van de vigerende CAO dan wel met inachtneming van de branchecode als bedoeld in de WEB. --------  

Bestuurstaak, Besluitvorming, Taakverdeling.  ----------------------------------------------------- 

Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------- 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten  en de wet (met name de WEB) is het college van 

bestuur belast met het besturen van de stichting.  ------------------------------------------------- 

2. Het college van bestuur richt zich bij het verrichten van zijn werkzaamheden naar de 

maatschappelijke doelstellingen van de instelling en neemt daarbij de belangen in acht van zowel 

de instelling als de relevante (externe) belanghebbenden, waaronder de deelnemers.---------------- 

3. Het college van bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin regels worden gegeven omtrent  de 

werkwijze  en de besluitvorming  van het college van bestuur. Het bestuursreglement behoeft de 

goedkeuring van de raad van toezicht. In het bestuursreglement worden ten minste vastgelegd:----- 

a de verantwoordelijkheidsverdeling  tussen het college van bestuur en de raad van toezicht en 

de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;------------------------------- 

b. de wijze waarop het college van bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent; en -------- 

c.  indien de instelling één of meer organisatorische eenheden omvat:------------------------- 

   1. de organisatorische eenheden die de instelling  omvat;---------------------------- 

2.  de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan de directie van de    

              desbetreffende eenheid; ------------------------------------------------------- 

   3 de verhouding van de directie van de desbetreffende eenheid tot het college van  

    bestuur; en -------------------------------------------------------------------  

  4 de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van de directie - van  

     de desbetreffende eenheid.-------------------------------------------------------- 

4   Het college van bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder lid van het college   

  van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. -------------------------------------------------- 

5    Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van secretariële ondersteuning.---------------------- 

6  Het college van bestuur verstrekt aan de raad van toezicht tijdig (schriftelijke) informatie over alle 

feiten en ontwikkelingen met betrekking tot stichting, welke informatie de raad nodig acht om 

adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Uitsluitend de 

raad bepaalt wat er onder het begrip "adequaat" wordt verstaan. Indien naar het oordeel van 

de raad onvoldoende of onvolledig informatie wordt verschaft, kan de raad zelf de door haar 

nodig geachte informatie  inwinnen.------------------------------------------------------ 

Vertegenwoordiging. ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------- 

1  Het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.  ------------------- 

2  De vertegenwoordigingsbevoegdheid  komt mede toe aan de voorzitter van het college van 

bestuur. ----------------------------------------------------------------------------------- 

3  Het college van bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer leden van het college 

van bestuur, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen.---------------------------------------------------------------------- 

Goedkeuring van besluiten van het college van bestuur------------------------------ 

Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------- 

1  Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde wordt in het----------------------- 

bestuursreglement geregeld welke besluiten van het college van bestuur aan goedkeuring door 

de raad van toezicht zijn onderworpen. --------------------------------------------------- 

2  In geval het college van bestuur om spoedeisende redenen voornemens is een besluit te 

nemen dat .ingevolge deze statuten en/of het bestuursreglement dient te worden goedgekeurd, 

wordt de procedure genoemd in artikel 16 van deze statuten gebruikt.----------------------------- 

3  Indien de spoedeisendheid zo groot is dat de bedoelde procedure van artikel 16 niet kan 

worden gevolgd, legt het college van bestuur zo spoedig mogelijk het besluit achteraf ter 

goedkeuring aan de raad van toezicht voor. ----------------------------------------------- 

4  Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de 

vertegenwaardigingsbevoegdheid van het college van bestuur of de leden van het college van 

bestuur niet aan.  ----------------------------------------------------------------- ----- 



HOOFDSTUK II I   -------------------------------------------------------------------------- 

Raad van toezicht----------------------------------------------------------------------------- 

Aantal leden-------- -------------------------------------------------------------------------  

Artikel 11--------------------------------------------------------------------------------------  

De stichting heeft een raad van toezicht, bestaande uit een door de raad van toezicht vast te stellen 

aantal natuurlijke personen van ten minste vijf en ten hoogste negen. Een lid van de raad van 

toezicht heeft geen directe belangen bij de stichting. ------------------- ------------------------- 

Samenstelling ----------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 12------------------------------------------------------------------------------------- 

1 De raad van toezicht bepaalt de omvang van de raad van toezicht. De raad van toezicht   

  benoemt de leden van de raad van toezicht.  ----------------------------------------------- 

2 Alvorens tot benoeming van een lid van de raad van toezicht over te gaan stelt de  raad van 

toezicht een procedure voor werving en selectie vast. Onderdeel van de procedure vormt het 

vaststellen van het profiel, waaraan het te benoemen lid moet voldoen. Alvorens deze 

procedure vast te stellen vindt overleg met het college van bestuur, de medezeggenschapsraad 

of (voor zover aanwezig) de ondernemingsraad en - (voor zover aanwezig) met de 

studentenraad plaats. De raad van toezicht kan het in - zicht van belangrijke (externe) 

belanghebbenden bij de stichting inwinnen.-------------------------------------------------------- 

3 De zittingsperiode van de leden van de raad van toezicht is vier jaar. Na afloop van de 

zittingstermijn  kan een lid van de raad van toezicht direct aansluiting voor maximaal één 

termijn van maximaal vier jaar worden herbenoemd. -------------------------------------- 

4 De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast. ------------------------------------ 

5      De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van de instelling als  

bedoeld in de WEB. De leden hebben  zitting op persoonlijke titel en functioneren zonder last of 

ruggespraak. De raad van toezicht ziet erop toe dat iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling 

tussen leden van het college van bestuur en leden van de raad van toezicht wordt vermeden. Een lid 

van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van 

de raad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6  De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies samenstellen. De taken, 

verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van deze commissies worden vastgelegd in 

een door de raad van toezicht vast te stellen reglement. ------------------------------------------ 

7 Een lid van de raad van toezicht is niet benoembaar tot lid van het college van bestuur van de 

Stichting. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Schorsing en ontslag. Aftreden. ----------------------------------------------------------  
Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de raad van toezicht.  

2.     Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch kan in totaal niet langer duren dan  

zes maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot de op heffing van de schorsing of 

tot ontslag, dan eindigt de schorsing.------------------------------------------------------------------ 

Bezoldiging---------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 14--------------------------------------------------------------------------------------- 

De honorering van de leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht met 

inachtneming van de branchecode als bedoeld in de WEB.------------------------------------------  

Taak en bevoegdheden----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15----------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de stichting, toezicht op de 

uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het col lege van bestuur 

en staat het college van bestuur met raad terzijde. ------------------------------------------------ 

2.          De raad van toezicht houdt toezicht op alle aspecten van de instelling. De raad richt zich 

naar de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en neemt daarbij het  - belang van de 

instelling en de relevante (externe) belanghebbenden in acht, waaronder de deelnemers.------------- 

3.         De raad van toezicht is in elk geval belast met: --------------------------------------------  

             a het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden  van het 

college van bestuur;---------------------------------------------------------------------- 

b het goedkeuren van het bestuursreglement; ---------------------------------------------------  



 

 

c het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en,indien van toepassing, het    

    strategisch meerjarenplan van de stichting; --------------------------------------------------  

d  het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode als  

    bedoeld in de WEB door het college van bestuur; --------------------------------------------- 

e het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige  en rechtmatige - bestemming en  

    aanwending van de middelen van de stichting.  ----------------------------------------------- 

f  het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het  

   Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht;----------------------------------- 

g het jaarlijks afleggen van verantwoording  over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van  

     zijn bevoegdheden in het jaarverslag van de stichting.----------------------------------------------- 

h het goedkeuren van een besluit tot statutenwijziging en ontbinding van de rechtspersoon of het 

   aanvragen van faillissement of surseance van betaling. -------------------------------------------------------------------- 

i. goedkeuren van de benoeming van de controller op voordracht van het college van bestuur.------ 

j. het goedkeuren van in het bestuursreglement bepaalde majeure beslissingen van het college van  

     bestuur;------------------------------------------------------------------------------------- 

4.  De voorzitter  van de raad van toezicht draagt zorg voor de goede gang van zaken binnen de raa.d  

 van toezicht. --------------------------------------------------------------------------------  

Werkwijze en besluitvorming ------------------------------------------------------------------  

Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de 

voorzitter in een vergadering  wijst de vergadering voor die gelegenheid zelf een voorzitter aan. ---- 

2 De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee andere leden van de 

raad van toezicht zulks nodig acht(en). Van het verhandelde in de vergadering van de raad van 

toezicht worden notulen gehouden. De notulen worden in een volgende vergadering van de raad 

van toezicht  vastgesteld en daarna op zo kort mogelijke termijn ondertekend door degene die bij 

die vergadering als voorzitter fungeerde. -------------------------------------------------------- 

3 Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. ----------------------------------------------------------------------- 

   4       De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid  

             van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  -------- 
5 Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht 

bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht kan voor niet 

meer dan één ander lid van de raad van toezicht als gevolmachtigde op treden. ------------------- 

6 a. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle  
fungerende leden van de raad zich met deze wijze van besluitvorming vorming akkoord verklaren en 
de stemming schriftelijk  geschiedt. -------------------------------------------------------------  

 b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van geschreven 
tekstoverdracht, in de ruimste zin des woords.--------------------------------------------------- 

c.     Bij het aldus te nemen besluit dien in acht te worden genomen hetgeen daaromtrent in deze statuten   

 is bepaald,   er hoeft dus geen unanimiteit van stemmen te zijn voor het nemen van het besluit zelf.  

7 (Een afvaardiging  van) het college van bestuur is in principe bij elke vergadering van de raad van toezicht 

aanwezig, met spreek- en zonder stemrecht.  Op verzoek van een lid van de raad van toezicht kan de voorzitter 

echter (een deel van) de vergadering   besloten verklaren.------------------------------------------------------- 

Einde lidmaatschap raad van toezicht ------------------------------------------------------------- 

Artikel 17 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt:  ---------------------------------------------------------  

- Door overlijden,------------------------------------------------------------------------------------ 

- bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen,  ---------------------------------------------  

- bij aftreden volgens rooster, --------------------------------------------------------------------  

- bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), ------------------------------------------------------  

- ontslag ex artikel 12 van deze statuten--------------------------------------------------------------- 

- alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. -------------------  

HOOFDSTUK IV -----------------------------------------------------------------------------------------  

Boekjaar en jaarstukken -------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 18-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Het boekjaar van de stichting  is gelijk aan het kalenderjaar. ------------------------ 
2 het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting  afgesloten. Daaruit worden een balans 

en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op gemaakt, welke jaarstukken, 
vergezeld van een rapport van een registeraccountant,  binnen  zes maanden  na afloop van het 
boekjaar  aan de Raad van Toezicht worden  aangeboden. ----------------------------------------- 



3 De jaarstukken worden door het college van bestuur vastgesteld na goedkeuring  daarvan door de 
raad van toezicht.  ------------------------------------------------------------------------------- 

4 Vóór een januari van een kalenderjaar stelt het college van bestuur een begroting voor dat jaar vast na 
goedkeuring  daarvan door de raad van toezicht.. De begroting - vermeldt de toevoegingen en 
onttrekkingen  aan de reserve. ------------------------------------------------------------------  

Statutenwijziging ------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 19-------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.  Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten  te wijzigen. Het besluit daartoe wordt voorafgaand ter  

 goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  ---------------------------------------------------- 

2 De wijziging  moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.------------------------------ 

3.  Het College van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde  
statuten  neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied 
de stichting  haar zetel heeft. -------------------------------------------------------------------------- 

Ontbinding en vereffening  ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 20 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

1  Het College van Bestuur is bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de Raad van - Toezicht ex 

artikel 14 lid 3 h de stichting te ontbinden.---------------------------------------------------------- 

2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot  vereffening va n haar vermogen 

nodig is.  ------------------------------------------------------------------------------------- 

3    De vereffening  geschiedt door het College van Bestuur. ----------------------------------------- 

4  De vereffenaars  dragen er zorg voor, dat van ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in 

het register, bedoeld in artikel 18 lid 3. -------------------------------------------------------- 

5  Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht ---- 

6     Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed   
overeenkomstig het doel van de stichting, met inachtneming  van de relevante   
onderwijswetgeving ter zake. ---------------------------------------------------------------- 

5   Na afloop van de vereffening  blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende tien jaren onder de jongste vereffenaar. ---------------------------------------------  

Slotbepalingen --------------------------------------------------------------------------------- 

Artikel 21 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het College  van Bestuur en 

legt daarover verantwoording af aan de raad van toezicht--------------------------------------------------  

 
 
 
 
 

 


