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STATUTENWIJZIGING VAN STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS ZWOLLE 
EN REGIO
2016.506732.1 TR/NH

Op *** verscheen voor mij,
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Zwolle:
*** 
De comparant verklaarde dat het college van bestuur van de stichting: 
STICHTING OPENBAAR ONDERWIJS ZWOLLE EN REGIO, statutair gevestigd 
in de gemeente Zwolle, kantoorhoudende Dobbe 74, 8032 JX Zwolle, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56004028, hierna te noemen: 
de Stichting, op *** heeft besloten om de statuten van de Stichting te wijzigen en 
geheel opnieuw vast te stellen als hierna is vermeld en [hem][haar], comparant, te 
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren.
Ter uitvoering van gemelde besluiten heeft de comparant, handelend als gemeld, 
verklaard de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te 
stellen als volgt:

STATUTEN:
Naam en zetel
Artikel 1.
1. De stichting draagt de naam: Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.

De stichting gebruikt in het verkeer met derden tevens de verkorte naam: 
Stichting OOZ.

2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.
3. De stichting is opgericht door de raden van de gemeenten Zwolle, Hattem,

Ommen en Dalfsen (hierna te noemen: de gemeenteraden).
Doel
Artikel 2.
1. De stichting stelt zich uitsluiten ten doel:

a. het geven van openbaar onderwijs in de zin van de Wet op het primair 
onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de 
Expertisecentra en het daartoe in stand houden en oprichten van 
scholen voor primair, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet 
onderwijs in de gemeenten Zwolle, Hattem, Dalfsen en Ommen;

b. het ontplooien van activiteiten die dienstbaar zijn aan het geven van 
openbaar onderwijs;

c. het in stand houden van onderwijsvoorzieningen buiten de sub a. van dit 
lid genoemde gemeenten die een directe samenhang hebben met de 
scholen die de stichting in stand houdt binnen de sub a. genoemde 
gemeenten;

d. het aangaan van samenwerkingsverbanden met derden gericht op het 
geven van openbaar onderwijs dan wel activiteiten die dienstbaar zijn 
aan het geven van openbaar onderwijs.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. Het onderwijs binnen de stichting is toegankelijk voor alle leerlingen zonder

onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.
Karakter openbaar en bijzonder onderwijs
Artikel 3.
1. Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met 
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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. In 
het openbaar onderwijs wordt actief en bewust aandacht geschonken aan 
deze waarden in de Nederlandse samenleving op basis van het beginsel van 
actieve pluriformiteit.

2. De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag uit, 
met inachtneming van het bepaalde in deze statuten en de 
onderwijsregelgeving.

Middelen
Artikel 4.
1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de

verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde 
middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen, loterijen 
en particulieren inbegrepen.

2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving
aanvaard.

Organen en goed bestuur
Artikel 5.
1. De stichting kent als organen:

a. het college van bestuur;
b. de raad van toezicht.

2. De organen bedoeld in het eerste lid zijn verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.

3. De stichting hanteert de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-Raad.
4. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de instelling van een 

gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs en een 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs (hierna 
tezamen te noemen: de medezeggenschapsorganen), met dien verstande 
dat de helft daarvan bestaat uit leden, gekozen uit het personeel, en de 
andere helft bestaat uit leden, gekozen uit ouders van leerlingen (deze 
laatste groepen hierna te noemen: de oudergeledingen).

College van bestuur; samenstelling en benoeming
Artikel 6.
1. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan het college van bestuur. Het 

aantal leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht
vastgesteld.

2. De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad van 
toezicht, al dan niet voor bepaalde tijd.

3. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de raad van toezicht, na 
verkregen advies van de medezeggenschapsorganen, vast te stellen 
openbare werving- en selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte 
profielen.

4. De raad van toezicht benoemt één van de leden van het college van bestuur 
tot voorzitter.

5. De leden van het college van bestuur worden benoemd voor de duur van hun 
arbeidsovereenkomst. De vaststelling van het salaris en de regeling van de 
overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur 
geschiedt door de raad van toezicht.

6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures 
behoudt het college van bestuur zijn bevoegdheden.
Indien binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in het college 
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van bestuur geen benoeming van een opvolgend lid van het college van 
bestuur tot stand is gekomen, dan wel binnen die termijn de raad van toezicht
niet heeft besloten het aantal leden van het college van bestuur te 
verminderen, kan de meest gerede belanghebbende een verzoek indienen bij 
de president van de rechtbank binnen wiens arrondissement de stichting is 
gevestigd, om een voorlopige voorziening te treffen waarbij al dan niet tijdelijk 
een bestuurder wordt aangewezen zolang de raad van toezicht niet zelf heeft 
voorzien in de vacature. Het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening laat onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht om alsnog 
in de vacature binnen het college van bestuur te voorzien.

7. De leden van het college van bestuur worden periodiek beoordeeld door de 
raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, kan in een 
nadere regeling worden uitgewerkt.

College van bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en 
ontstentenis
Artikel 7.
1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de leden van het college van 

bestuur.
2. Indien een lid van het college van bestuur is geschorst, dient de raad van 

toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot 
ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van 
een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.

3. Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie 
maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot 
verlenging heeft genomen.

4. Het lid van het college van bestuur dat is geschorst, wordt in de gelegenheid 
gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en 
zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan.
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van het college 
van bestuur over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is 
geboden om te worden gehoord.

5. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts:
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen;
b. door zijn vrijwillig aftreden;
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens 

zijn eventuele herbenoeming;
d. door zijn ontslag door de rechtbank;
e. - ingeval van een -al dan niet tijdelijke- benoeming door de rechtbank -

zodra de raad van toezicht alsnog heeft voorzien in de vacature;
f. door zijn overlijden.

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van 
bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden of het 
overblijvende lid van het college van bestuur.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur 
berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - niet uit 
zijn midden - aan te wijzen personen, onverminderd de verplichting voor de 
raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

7. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: 
a. schorsing;
b. ziekte;
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c. onbereikbaarheid,
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van 
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de 
Stichting heeft bestaan.

College van bestuur; taken en bevoegdheden
Artikel 8.
1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder 

toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur is verantwoordelijk 
voor het gevoerde beleid en legt hierover verantwoording af aan de raad van 
toezicht. Aan het college van bestuur komen in de stichting alle taken en 
bevoegdheden toe, die tot het bevoegd gezag als bepaald in de 
onderwijsregelgeving behoren en die niet door de wet of de statuten aan 
andere organen of derden zijn opgedragen.

2. Bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden richt het college van 
bestuur zich naar het doel en het belang van de door de stichting in stand 
gehouden scholen en het belang van de samenleving.

3. Het college van bestuur is slechts met goedkeuring van de raad van toezicht
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 
vervreemding en bezwaring van registergoederen, 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 
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Het ontbreken van deze goedkeuring kan aan derden worden 
tegengeworpen.

4. De goedkeuring van de raad van toezicht is verder vereist voor 
(bestuursbesluiten inzake):
a. het vaststellen van de bestuursvisie, het strategisch 

meerjarenbeleidsplan, het jaarplan en de bijbehorende 
(meerjaren)begroting;

b. het aangaan van verplichtingen (waaronder subsidie- of 
investeringsverplichtingen) en het doen van bestedingen en
investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bij 
bestuursreglement te bepalen bedrag te boven gaan;

c. de door het college van bestuur vastgestelde jaarrekening en het 
jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt 
verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de 
bevindingen van de accountant;

d. het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met 
een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van 
ingrijpende betekenis is voor de stichting;

e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of 
zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een 
andere rechtspersoon;

f. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
g. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze 

statuten, daaronder in elk geval begrepen het managementstatuut in de 
zin van artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 31 van de 
Wet op de expertisecentra en artikel 32c van de Wet op het voortgezet 
onderwijs, en het bestuursreglement;

h. (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of 
splitsing van een school en het opheffen van een school;

i. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, 
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waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo, onverminderd 
het bepaalde in artikel 18, vijfde lid;

j. juridische fusie of juridische splitsing onverminderd het bepaalde in 
artikel 17, zesde lid;

k. het verrichten van andere handelingen dan hiervoor vermeld, waardoor 
de stichting langer wordt verbonden dan voor de duur van twee jaren en 
die niet zijn voorzien in de begroting en waarvan het onderwerp een 
bedrag of waarde als door de raad van toezicht vast te stellen en aan 
het college van bestuur mede te delen te boven gaat.

5. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een 
rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van 
toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet 
is vereist.

6. De raad van toezicht kan ook andere dan de in het vierde lid genoemde 
besluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen, mits dit vooraf kenbaar is 
gemaakt aan het college van bestuur.

7. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht 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. De raad van toezicht kan ter 
zake nadere regels stellen.

College van bestuur; vertegenwoordiging
Artikel 9.
1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het college van bestuur. Daarnaast 

wordt de stichting vertegenwoordigd door elk lid van het college van bestuur 
afzonderlijk.

2. Krachtens besluit van het college van bestuur kan aan een of meer andere 
personen een volmacht worden verleend om de stichting te 
vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met 
inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

College van bestuur; vergadering en besluitvorming
Artikel 10.
1. Vergaderingen van het college van bestuur zijn openbaar. Het vergaderen 

achter gesloten deuren kan uitsluitend geschieden indien het belang van de 
openbaarheid niet opweegt tegen:
a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
b. de economische of financiële belangen van de stichting;
c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of 

benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen 
dan wel derden.

Van een besloten vergadering wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat 
niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het college van bestuur anders beslist.

2. In de vergadering van het college van bestuur heeft ieder lid van het college 
van bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Het college van bestuur 
besluit bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien 
de stemmen staken heeft elk lid van het college van bestuur de bevoegdheid, 
het voorstel waaromtrent de stemmen staakten ter beslissing voor te leggen 
aan de raad van toezicht. Een ter zake door de raad van toezicht genomen 
besluit geldt als besluit van het college van bestuur.

3. Een lid van het college van bestuur kan zich ter vergadering door een
schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax - gevolmachtigd 
ander lid het van college van bestuur doen vertegenwoordigen.
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4. Besluiten van het college van bestuur kunnen ook buiten vergadering tot
stand komen, mits dit schriftelijk -daaronder mede begrepen per e-mail of 
fax- geschiedt en alle leden van het college van bestuur zich voor het 
desbetreffende voorstel uitspreken.

5. Indien een lid van het college van bestuur direct of indirect een persoonlijk 
tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, neemt hij geen deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen het college van bestuur. 
Indien alle leden van het college van bestuur een tegenstrijdig belang, als 
bedoeld in de vorige zin, hebben, is het college van bestuur alsnog bevoegd, 
met dien verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag 
liggen schriftelijk worden vastgelegd en het besluit voorafgaande 
goedkeuring van de raad van toezicht behoeft.

6. Het college van bestuur dient met inachtneming van deze statuten een 
bestuursreglement op te stellen, waarin aangelegenheden het college van 
bestuur intern betreffende nader worden geregeld, daaronder begrepen de 
vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door het college van 
bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele 
onderlinge verdeling van taken.

Raad van toezicht; samenstelling, benoeming en arbeidsvoorwaarden 
Artikel 11.
1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen 

aantal personen van minimaal vijf (5) en maximaal zeven (7) natuurlijke 
personen.

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de 
gemeenteraden. De benoeming geschiedt op bindende voordracht van de 
raad van toezicht, tenzij de benoeming geschiedt op bindende voordracht 
van de medezeggenschapsorganen dan wel de oudergeleding, als in lid 3
bedoeld.

3. Eén (1) lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht 
van de medezeggenschapsorganen, met dien verstande dat een 
meerderheid van de oudergeledingen deze voordracht ondersteunt.
In aanvulling daarop:
(i) wordt één (1) lid van de raad van toezicht benoemd op bindende 

voordracht van de oudergeledingen, indien en voor zover de raad van 
toezicht bestaat uit vijf (5) of zes (6) personen;

(ii) worden twee (2) leden van de raad van toezicht benoemd op bindende 
voordracht van de oudergeledingen, indien en voor zover de raad van 
toezicht bestaat uit zeven (7) personen.

4. De voordrachten als hiervoor bedoeld vinden plaats aan de hand van een 
door de raad van toezicht, na verkregen advies van de 
medezeggenschapsorganen, vast te stellen openbare werving- en 
selectieprocedure en vooraf openbaar gemaakte profielen.
Bij een voordracht tot benoeming van een lid van de raad van toezicht
worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de 
betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn 
in verband met de vervulling van de taak van een lid van de raad van 
toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als 
toezichthouder is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden 
die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep 
worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming worden 
gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze 
waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van toezicht heeft vervuld.
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5. Wanneer de raad van toezicht meent dat een voorgedragen kandidaat niet 
voldoet aan het op de vacante positie betrekking hebbende profiel, dan deelt 
hij dit gemotiveerd mee aan de medezeggenschapsorganen of de 
oudergeledingen. De medezeggenschapsorganen of de oudergeledingen 
hebben het recht om binnen drie (3) maanden een nieuwe kandidaat bindend 
voor te dragen.

6. Leden van de raad van toezicht functioneren onafhankelijk.
7. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een 

vicevoorzitter.
Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht
besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden en het 
instellen van een of meer commissies ter advisering aan de raad van 
toezicht.

8. Een lid van de raad van toezicht treedt volgens rooster, doch uiterlijk vier jaar 
na zijn benoeming af. Een volgens dit lid aftredend lid van de raad van 
toezicht is eenmaal herbenoembaar volgens de procedure vastgelegd in het 
reglement voor de raad van toezicht.

9. Ingeval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden, 
onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen tot aanvulling van 
zijn ledental te nemen.

10. Eenmaal per jaar wordt het functioneren van de raad van toezicht als zodanig 
geëvalueerd.

11. De vergoeding die de leden van de raad van toezicht voor hun 
werkzaamheden ontvangen is gebaseerd op de richtlijnen van de Vereniging 
van toezichthouders in onderwijsinstellingen (VTOI).

Raad van toezicht; schorsing, ontslag, defungeren en belet of ontstentenis
Artikel 12.
1. De leden van de raad van toezicht worden op voordracht van de raad van 

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

2. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient binnen drie 
maanden na ingang van de schorsing te worden besloten tot ontslag van het 
lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of verlenging van de 
schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de 
schorsing.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden 
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie 
maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot verlenging is genomen.

3. Een lid van de raad van toezicht dat is geschorst, wordt in de gelegenheid 
gesteld zich jegens de gemeenteraad te verantwoorden en zich daarbij door 
een raadsman te laten bijstaan.
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de raad van 
toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden 
om te worden gehoord.

4. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts:
a. door het verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn 

vermogen;
b. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden;
c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens 

zijn eventuele herbenoeming;
d. door zijn ontslag;
e. door zijn overlijden.
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5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van 
toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de 
volledige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van 
toezicht blijft volledig bevoegd.
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht zal 
door de president van de Rechtbank binnen wiens arrondissement de 
stichting is gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de raad 
van toezicht, hetzij het college van bestuur, hetzij de 
medezeggenschapsorganen, met inachtneming van het in deze statuten 
bepaalde, een nieuwe raad van toezicht worden benoemd.

6. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: 
a. schorsing;
b. ziekte;
c. onbereikbaarheid,
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van 
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de toezichthouder en de 
Stichting heeft bestaan.

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden
Artikel 13.
1. De raad van toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op de 

verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, het beleid van het 
college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de 
door haar in stand gehouden scholen.
De raad van toezicht staat het college van bestuur met raad terzijde, fungeert 
als klankbord en kan het college van bestuur gevraagd en ongevraagd 
adviseren.

2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang 
van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.

3. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten een nadere 
regeling opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende 
leden wordt geregeld. Ook overigens kan de raad van toezicht zijn 
werkzaamheden en al wat zijn functioneren betreft nader bij dit reglement 
regelen.

4. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de 
raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan 
uitoefenen. De raad van toezicht houdt in ieder geval toezicht op het 
functioneren van het college van bestuur en het naleven door het college van 
bestuur van de voor de stichting wettelijke verplichtingen, de code voor goed 
bestuur als bedoeld in de wet van de VO-raad en eventuele afwijkingen van 
die code.

5. De raad van toezicht ziet toe op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, 
efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële 
middelen van de stichting.

6. De raad van toezicht pleegt ten minste tweemaal per jaar overleg met de 
medezeggenschapsorganen.

Raad van toezicht; vergadering en werkwijze
Artikel 14.
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo 

dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit 
wenselijk acht(en).

2. De leden van het college van bestuur wonen de vergadering van de raad van 
toezicht bij en hebben een adviserende stem.
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Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid 
van het college van bestuur. In deze vergadering komen het onderlinge 
functioneren van de raad van toezicht en het college van bestuur aan de 
orde, alsmede het functioneren van het college van bestuur en de individuele 
leden van het college van bestuur.

3. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk 
-daaronder mede begrepen per e-mail of fax- gevolmachtigd ander lid van de 
raad van toezicht doen vertegenwoordigen. Een lid van de raad van toezicht
kan ten hoogste voor één ander lid van de raad als gevolmachtigde optreden.

4. In de vergadering van de raad van toezicht heeft ieder lid recht op het 
uitbrengen van één stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid 
voorschrijven worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen met 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de 
raad van toezicht met inachtneming van het bepaalde in het reglement van 
de raad van toezicht zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van 
de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien 
de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen 
niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een 
vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.

6. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand 
komen, mits dit schriftelijk - daaronder mede begrepen per e-mail of fax -
geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende 
voorstel uitspreken.
Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.

7. Indien een lid van de raad van toezicht direct of indirect een persoonlijk 
tegenstrijdig belang heeft met de Stichting, neemt hij geen deel aan de 
beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van toezicht. Indien 
alle leden van de raad van toezicht een tegenstrijdig belang, als bedoeld in 
de vorige zin, hebben, is de raad van toezicht alsnog bevoegd, met dien 
verstande dat de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen 
schriftelijk worden vastgelegd.

8. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van de raad van 
toezicht kan in het reglement van de raad van toezicht geschieden. 

Vrijwaring en vrijtekening
Artikel 15.
1. De stichting zal een lid van het college van bestuur niet aansprakelijk stellen 

ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of 
nalaten van een lid van het college van bestuur in diens hoedanigheid als lid 
van het college van bestuur.

2. De stichting zal een lid van het college van bestuur schadeloos stellen ter 
zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of 
nalaten van een lid van het college van bestuur en tot vergoeding waarvan 
een lid van het college van bestuur gehouden is op grond van een in kracht 
van gewijsde gegaan rechtelijk of arbitraal vonnis of van een met die
derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de 
in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden.

3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de 
stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan 
uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring 
van de raad van toezicht. Het betreffende lid van het college van bestuur 



- 10 -

dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de 
verdediging respectievelijk bij de desbetreffende 
schikkingsonderhandelingen.

4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring 
kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen indien:
a. de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van 

het betreffende lid van het college van bestuur;
b. het betreffende lid van het college van bestuur in redelijkheid niet kon 

menen in het belang van de stichting te handelen, waaronder mede 
begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of 
beoogd gevolg heeft dat het betreffende lid van het college van bestuur 
of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.

5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring 
kan een lid van het college van bestuur geen rechten ontlenen voor zover de 
schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een
verzekeraar.

6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te 
vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een 
lid van het college van bestuur is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve 
van de verdediging van een lid van het college van bestuur gemaakte 
rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een 
onderzoek waaraan het lid van het college van bestuur zijn medewerking 
moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke 
verhouding staan tot de omvang van de schade.

7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan het betreffende 
lid van het college van bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten in 
diens hoedanigheid van lid van het college van bestuur door autoriteiten 
opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is 
toegestaan.

8. Kosten door een lid van het college van bestuur gemaakt voor het voeren 
van verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actie 
of procedure, mits het betreffende lid van het college van bestuur zich 
schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot 
terugbetaling daarvan, indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De 
stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het 
stellen van zekerheid.

9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een 
persoon die geen lid van het college van bestuur meer is en komen ook ten 
goede aan de erfgenamen of legatarissen van het lid van het college van 
bestuur.

10. Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak 
maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder 
overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en 
voorwaarden.

11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op 
vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen 
echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit 
artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat 
dit artikel van kracht is.

Boekjaar en jaarstukken
Artikel 16.
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1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het college van bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de 

stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar 
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het college van bestuur stelt jaarlijks, vóór een door de raad van toezicht te 
bepalen tijdstip, echter uiterlijk twee maanden voor het einde van het lopende 
boekjaar, een begroting op voor het komende boekjaar en legt deze ter 
goedkeuring voor aan de raad van toezicht.

4. Het college van bestuur brengt jaarlijks aan de gemeenteraden verslag uit 
over de werkzaamheden, waarbij in ieder geval aandacht wordt geschonken 
aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. Het verslag wordt 
openbaar gemaakt.

5. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting 
afgesloten.
Daaruit wordt door het college van bestuur een balans en een staat van
baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt welke jaarstukken 
vergezeld worden van een rapport van een registeraccountant binnen vijf 
maanden na afloop van het boekjaar.

6. De registeraccountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt 
gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht verslag uit over 
zijn bevindingen.

7. De jaarstukken worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door 
het college van bestuur vastgesteld en vervolgens ter goedkeuring  
voorgelegd aan de raad van toezicht. Ten blijke van vaststelling
respectievelijk goedkeuring worden de jaarstukken door alle leden van het
college van bestuur en alle leden van de raad van toezicht ondertekend.
Ontbreekt de handtekening van één van hun, dan wordt daarvan onder
opgave van reden melding gedaan.

8. Het college van bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel 
bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging
Artikel 17.
1. Het college van bestuur is met goedkeuring van de raad van toezicht

bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Voor een besluit tot goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee 

derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin 
alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Indien in deze vergadering niet alle leden van de raad van toezicht aanwezig 
of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de 
eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin 
ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden 
met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte 
stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot goedkeuring van 
de statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden 
vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de 
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden 
gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee 
weken.

4. De statuten van de stichting kunnen voorts slechts worden gewijzigd na 
instemming van de gemeenteraden. De gemeenteraden kunnen hun 
instemming aan een voorgenomen statutenwijziging slechts onthouden 
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indien de overheersende invloed van de overheid op het openbaar onderwijs 
in de stichting niet is verzekerd.

5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. Ieder lid van het college van bestuur is afzonderlijk 
bevoegd gemelde notariële akte te (doen) passeren.
Het college van bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging 
en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen 
bij het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.

6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot 
juridische fusie of juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening
Artikel 18.
1. Met betrekking tot het besluit tot ontbinding van de stichting is het bepaalde 

in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door een door het college van bestuur met 
goedkeuring van de raad van toezicht aan te wijzen (rechts)persoon of 
(rechts)personen.

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

5. Een eventueel batig saldo wordt conform het doel van de stichting uitgekeerd 
aan een door het college van bestuur met goedkeuring van de raad van 
toezicht aan te wijzen fiscaal erkende algemeen nut beogende instelling of 
aan een ander algemeen belang, waarvan het doel zoveel mogelijk met dat 
van de stichting overeenkomt.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die 
daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.

SLOTVERKLARING
Ten slotte verklaarde de comparant dat:
a. van de in de aanhef van deze akte gemelde besluiten van het college van 

bestuur blijkt uit [de notulen van een vergadering] [een schriftelijk besluit] van 
./. het college van bestuur, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;

b. van de goedkeuring van de raad van toezicht van de stichting voor de 
statutenwijziging, als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten van de 
stichting, blijkt uit [de notulen van een vergadering] [een schriftelijk besluit] 
van het de raad van toezicht,

./. waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;
c. van de instemming van de raden van de gemeenten Zwolle, Hattem,

Ommen en Dalfsen voor de statutenwijziging, als bedoeld in artikel 17 lid 4 
van de statuten van de stichting, blijkt uit ***,

./. waarvan kopieën aan deze akte wordt gehecht.
SLOT 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Van de verklaringen van de comparante heb ik, notaris, in Zwolle op de datum 
aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.
De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de 
comparant.
De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben 
genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.
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Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik 
deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.




