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Op een augustus tweeduizend achttien verscheen voor mij,
mr. Bram Mulder ten Kate, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als
waarnemer van mr. EDITH MARIA DUTMER, notaris, gevestigd te Arnhem:
PAUL MARIE JOSEPH DUIJSINGS, geboren te Wittern op eenentwintig oktobernegentienhonderdvierenvijftig (21-10-1954), wonende Ellestraat 28, 8081 GE
Elburg, houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IHB1D1PR1,—
ongehuwd en niet als partner geregistreerd, te dezen handelend als enig
bestuurder van: STICHTING GROEN ONDERWIJS OOST NEDERLAND, een—
stichting, statutair gevestigd in Lochem, kantoorhoudende Hoeflingweg 9, 7241—
CJ Lochem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09098652, hiernate noemen: de Stichting.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Raad van Bestuur van—
de Stichting op zestien juni tweeduizend achttien heeft besloten om de statuten—
van de Stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als hierna is
vermeld.
De Raad van Toezicht van de Stichting heeft op vijf maart tweeduizend achttien —
(05-03-2018) voorafgaande goedkeuring verleend voor het besluit van de Read —
van Bestuur tot wijziging van de statuten.
Ter uitvoering van gemeld besluit 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 Groen Onderwijs Oost Nederland.2. Zij is gevestigd te Lochem.
3. De stichting heeft de volgende organen:
het College van Bestuur; en
de Raad van Toezicht.
DOEL/WIJZE VAN VERWEZENLIJKING
Artikel 2
1. De stichting behoort tot de onderwijsgroep "Groen Onderwijs Oost
Nederland", hierna genoemd: de Onderwijsgroep.
2. De stichting is werkzaam in het kader van het algemeen belang en heeft tendoel.
a.
het (doen) aanbieden van kwalitatief goede en innovatieve
onderwijsactiviteiten, zo mogelijk in een virtuele omgeving, die
onderwijsvragenden optimaal toerust voor een vervolgopleiding en/of—
werksituatie;
b.
het doorgeven van kennis en het stimuleren van het verwerven en
ontwikkelen van kennis, aan jongeren, volwassenen en organisaties diealgemene en professionele vorming, zingeving en dienstverlening
zoeken in het brede domein van voedsel, groen en gastvrijheid, en het—
daardoor met succes kunnen bijdragen aan de veranderende
samenleving;
c.
het (doen) in stand houden en bevorderen van een dynamisch en
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gastvrijheid;
d.
het (doen) onderhouden en bevorderen van een goede relatie met het—
bedrijfsleven zodat het actief participeert in het onderwijs in brede zin;—
e.
het (doen) bijdragen aan de ontwikkeling van het bedrijfsleven door het—
beschikbaar stellen van kennis, faciliteiten, maatwerkopleidingen en
deelname aan projecten;
f.
het (doen) inrichten en onderhouden van een rendabele organisatie en—
samenwerkingsverbanden om vorm te geven aan hetgeen hierboven
verwoord is teneinde de continuiteit van het kenniscentrum optimaal te—
waarborgen;
g.
het besturen van en het toezicht houden op andere rechtspersonen die—
behoren tot de Onderwijsgroep, welke wordt gevormd door de stichtingen de rechtspersonen waarin de stichting een direct of indirect financieelen/of juridisch belang houdt en/of direct of indirect overwegende
zeggenschap heeft; en
h.
voorts al wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door middel van:—
a.
het behartigen van de belangen van de Onderwijsgroep en van de
gemeenschappelijke belangen van de stichting en/of één of meerdere—
andere rechtspersonen die behoren tot de Onderwijsgroep;
b.
het ontwikkelen en vaststellen van strategisch concernbeleid;
c.
het bevorderen van samenhangend onderwijsbeleid, zowel plaatselijk—
als regionaal, onder meer door de samenwerking met andere
instellingen in het Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk, Algemeen—
Bijzonder en Openbaar Onderwijs;
d.
het (doen) oprichten, beheren, exploiteren en in stand houden van de
voor de doelverwezenlijking benodigde voorzieningen;
4. De stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar
activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te—
bevorderen.
VERMOGEN
Artikel 3
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a.
het kapitaal van de stichting;
b.
inkomsten uit door de stichting verleende diensten;
c.
inkomsten uit eigendommen en opbrengsten uit beleggingen (waaronder.
wordt verstaan het op een normale wijze beheren van vermogen) en—
deelnemingen in andere rechtspersonen;
d.
vrijwillige bijdragen, schenkingen, legaten en erfstellingen;
e.
subsidies en uitkeringen; en
f.
al hetgeen verder op wettige wijze wordt verkregen.
2. Erfstellingen mogen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
BESTUUR EN TOEZICHT
Artikel 4
1. De stichting wordt bestuurd door het College van Bestuur onder toezicht vande Raad van Toezicht. Het College van Bestuur vormt het college van
bestuur en bevoegd gezag in de zin van de Wet educatie en
beroepsonderwijs en andere vigerende wetgeving.

-3Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht passen bij de vervullingvan hun taak de "branchecode goed bestuur in het mbo" (hierna te noemen:de branchecode), de Wet educatie en beroepsonderwijs en andere
vigerende wetgeving toe.
MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 5
De stichting, waaronder begrepen het College van Bestuur en de Raad van
Toezicht, zal voldoen aan de vereisten die voortvloeien uit de wet- en regelgeving.
op het gebied van onderwijs, medezeggenschap en de geldende collectieve
arbeidsovereenkomst (cao).
HET COLLEGE VAN BESTUUR; BENOEMING, SCHORSING, AFTREDEN ENONTSLAG
Artikel 6
1. Het College van Bestuur bestaat uit één (1) of twee (2) natuurlijke personen.Het aantal leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de
Raad van Toezicht. Indien het College van Bestuur uit meerdere leden
bestaat, wordt een van hen door de Raad van Toezicht benoemd tot
voorzitter van het College van Bestuur.
2. De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en
ontslagen door de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het vaststellen van een
maatschappelijk passende beloning, de contractduur, de rechtspositie en deandere arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het College van
Bestuur, zulks in lijn met de geldende wet- en regelgeving.
4.
Bij de samenstelling van het College van Bestuur wordt gelet op diverse
facetten die de aandacht van het College van Bestuur vragen. De
aandachtspunten met betrekking tot de van het enig lid of de verschillendeleden van het College van Bestuur gevraagde deskundigheid en achtergrondworden door de Raad van Toezicht vastgelegd in (een) openbare
profielschets(en).
5. Een besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuurwordt genomen met een meerderheid van stemmen in een vergadering vande Raad van Toezicht waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezigof vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van deRaad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal niet eerder danéén (1) week en niet later dan twee (2) maanden nadien een volgende
vergadering van de Raad van Toezicht worden gehouden, waarin over eenbesluit tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur
wordt beslist met een meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal alsdanaanwezige leden van de Raad van Toezicht.
6. Alvorens tot benoeming, schorsing of ontslag van een lid van het College van
Bestuur over te gaan, pleegt de Raad van Toezicht overleg met (het anderelid van) het College van Bestuur. Voorts dient de Raad van Toezicht,
alvorens tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuurover te gaan, de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de
ondernemingsraden (hierna aan te duiden als: de ondernemingsraad), dedeelnemersraad als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs
alsmede de oudervertegenwoordiging, vertrouwelijk te horen over een
voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het Collegevan Bestuur, tenzij het een bestuurder in de zin van de Wet op de
ondernemingsraden betreft, en wel op een zodanig tijdstip dat de
ondernemingsraad wezenlijke invloed kan uitoefenen op de besluitvorming.2.
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Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, kan de Raad van Toezichteen lid van het College van Bestuur op non-actief stellen.
8. Ingeval van schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur
volgt de Raad van Toezicht, voor zover aanwezig, de schorsings- of
ontslagprocedure zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst gesloten
tussen de stichting en het betreffende lid van het College van Bestuur.
9. Een lid van het College van Bestuur defungeert:
a.
door zijn overlijden;
b.
doordat hij failliet wordt verklaard of door het ten aanzien van hem vantoepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen;
c.
door zijn aftreden;
d.
door zijn ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen;
e.
door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
f.
doordat op hem een van de in lid 10 van dit artikel opgenomen
omstandigheden van toepassing wordt.
10. Geen lid van het College van Bestuur kunnen zijn:
a.
personen die lid zijn van de Raad van Toezicht en personen die
voormalig lid zijn van de Raad van Toezicht tot vijf (5) jaar na het eindevan die functie;
b.
personen die lid zijn van het college van bestuur van een andere
instelling als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs;
c.
personen die zitting hebben in een adviesraad en/of
(klachten)commissie verbonden aan de stichting dan wel aan een van—
de andere rechtspersonen die behoren tot de Onderwijsgroep; en
d.
personen die onder curatele staan of waarvan het vermogen of een deeldaarvan onder bewind staat als bedoeld in artikel 1:431 van het
Burgerlijk Wetboek.
HET COLLEGE VAN BESTUUR; ONTSTENTENIS OF BELET
Artikel 7
1. Ingeval van ontstentenis of belet van een van de leden van het College vanBestuur is het andere lid van het College van Bestuur tijdelijk met het gehelebestuur belast.
2. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of alle leden van het College van
Bestuur is de Raad van Toezicht verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuurvan de stichting te voorzien, al dan niet door benoeming van een tijdelijk
bestuurder.
3. Onder ontstentenis wordt verstaan het geval dat een lid van het College vanBestuur is gedefungeerd. Onder belet wordt verstaan schorsing en het gevalwaarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van
minimaal tweeënzeventig (72) uur door de stichting geen contact met een lidvan het College van Bestuur kan worden verkregen, met dien verstande datde Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassingis.
HET COLLEGE VAN BESTUUR; TAKEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN,
BESLUITVORMING EN WERKWIJZE
Artikel 8
1. Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en, behoudens de
beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de stichting.2. Het College van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor:
a. de missie, de visie en de strategie van de stichting en Onderwijsgroep,-
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Onderwijsgroep;
b.
de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijsen de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuiteit;
c.
het naleven van wet- en regelgeving;
d.
het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de stichting en de
Onderwijsgroep, onder meer in de dialoog met de omgeving en de
dialoog met collega-instellingen; en
e.
het betrekken van de omgeving bij missie, visie, strategie, beleid,
aanbod en kwaliteitszorg van de stichting en de Onderwijsgroep.
Het College van Bestuur legt daarover verantwoording af aan de Raad van—
Toezicht.
3. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie
die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van
Toezicht en voorziet de Raad van Toezicht van onafhankelijke
administratieve ondersteuning.
4. Het College van Bestuur stelt een bestuursreglement vast waarin ten minstewordt vastgelegd:
a.
de wijze van besluitvorming binnen het College van Bestuur indien het—
College van Bestuur uit twee (2) leden bestaat;
b.
de taakverdeling tussen de leden van het College van Bestuur indien het
College van Bestuur uit twee (2) leden bestaat;
c.
de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de•
Raad van Toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organenwordt geregeld;
d.
de wijze waarop het College van Bestuur zijn taken en bevoegdheden—
uitoefent; en
e.
indien de Onderwijsgroep een of meer organisatorische eenheden
bevat:
(i) de organisatorische eenheden die de Onderwijsgroep omvat;
(ii) de taken en bevoegdheden die zijn op- of overgedragen aan het
bestuur van de desbetreffende eenheid;
(iii) de verhouding van het bestuur van de desbetreffende eenheid tot—
College van Bestuur; en
(iv) de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van hetbestuur van de desbetreffende eenheid.
5. In het jaarverslag legt het College van Bestuur verantwoording af over de
omgang met de branchecode.
HET COLLEGE VAN BESTUUR; BEVOEGDHEDEN
Artikel 9
1. Aan het College van Bestuur komen alle bevoegdheden in de stichting toe
die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.2. Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 sub j van dit artikel is het Collegevan Bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, —
vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaanvan 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.
3. Het College van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezichtvoor besluiten omtrent:
a.& de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren inrelatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de Onderwijsgroep staat
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de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
het wijzigen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde
(strategische) meerjarenplannen en (strategische) beleidsplannen;
d.
het aangaan en verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden;
e.
het oprichten en ontbinden van rechtspersonen;
f.
het direct of indirect nemen, verkrijgen en overdragen van aandelen in—
vennootschappen;
g.
bestemming van het financiële resultaat;
h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal
werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
i.
het vaststellen, wijzigen en intrekken van het bestuursreglement;
j.
het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en
bezwaring van registergoederen, alsmede 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;
k.
juridische fusie en juridische splitsing.
4. Het College van Bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring
van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van het stemrecht door de
stichting als bestuurder van een andere rechtspersoon behorend tot de
Onderwijsgroep omtrent:
a.
besluiten als bedoeld in lid 3 van dit artikel; en
b. besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 2 van deze statuten,
zowel in een vergadering van het bestuur van een dergelijke rechtspersoon—
als bij ondertekening van een schriftelijk besluit van het bestuur van een
dergelijke rechtspersoon.
5.& Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel is de Raad vanToezicht bevoegd om, in een daartoe strekkend besluit, ook andere besluiten
van het College van Bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te
onderwerpen; deze besluiten zullen worden opgenomen in of toegevoegd
aan het reglement van het College van Bestuur.
VERTEGENWOORDIGING; TEGENSTRIJDIG BELANG EN
BELANGENVERSTRENGELING
Artikel 10
1. De stichting wordt vertegenwoordigd:
a.
hetzij door het College van Bestuur;
b.
hetzij door ieder lid van het College van Bestuur, zelfstandig handelend.2. Het College van Bestuur kan na voorafgaande goedkeuring van de Raad van
Toezicht besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende
volmacht aan één (1) of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen—
als afzonderlijk, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
3. De in lid 1 van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het College van
Bestuur en ieder lid van het College van Bestuur tot vertegenwoordiging vande stichting bestaat ook als tussen de stichting en één (1) of meer leden van het College van Bestuur een tegenstrijdig belang bestaat.
4.& Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging enbesluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft—
dat strijdig is met het belang van de stichting en/of de Onderwijsgroep.
Wanneer alle leden van het College van Bestuur een dergelijk tegenstrijdig—
belang hebben en hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, is hetb.
c.
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5. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en—
besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft —
dat strijdig is met het belang van de stichting en/of de Onderwijsgroep.
Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een dergelijk tegenstrijdig
belang hebben, kan het betreffende besluit niet worden genomen.
6. Elke vorm van belangenverstrengeling tussen enig lid van het College van —
Bestuur ofwel enig lid van de Raad van Toezicht en de Onderwijsgroep wordt
vermeden.
DE RAAD VAN TOEZICHT; BENOEMING
Artikel 11
1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijke personen. Is—
het aantal leden minder dan vijf (5), dan behoudt de Raad van Toezicht zijn —
bevoegdheden, onverminderd de verplichting om onverwijld maatregelen totaanvulling van zijn ledental te nemen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de zittende leden van de—
Raad van Toezicht benoemd, geschorst en ontslagen. In geval van
benoeming van een nieuw lid van de Raad van Toezicht, dient deze persooneen passende Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.
3. De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij een
deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
4.
De leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting op persoonlijke titer
en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
5. De aandachtspunten met betrekking tot de van de verschillende leden van deRaad van Toezicht gevraagde deskundigheid en achtergrond worden door deRaad van Toezicht vastgelegd in openbare profielschetsen. De Raad van
Toezicht dient de ondernemingsraad alsmede het College van Bestuur in degelegenheid te stellen om periodiek advies uit te brengen over de
profielschetsen.
6. Met uitzondering van degene die plaatsneemt op de zetel binnen de Raad—
van Toezicht als bedoeld in lid 7 van dit artikel, worden de leden van de Raadvan Toezicht op openbare wijze geworven. Voor de benoeming van leden
van de Raad van Toezicht kan het College van Bestuur aan de Raad van
Toezicht personen aanbevelen.
7. De ondernemingsraad heeft het recht tot het doen van een bindende
voordracht voor één (1) zetel binnen de Raad van Toezicht. Indien de
betreffende zetel vacant wordt, deelt de Raad van Toezicht dit mede aan deondernemingsraad. De ondernemingsraad dient vervolgens schriftelijk aan —
de Raad van Toezicht kenbaar te maken wie hij wenst voor te dragen als
nieuw lid van de Raad van Toezicht. Deze persoon dient te voldoen aan de inlid 5 van dit artikel bedoelde profielschets en dient onafhankelijk te zijn. De—
Raad van Toezicht besluit vervolgens binnen twee (2) weken tot benoemingvan de voorgedragen persoon, tenzij deze persoon niet voldoet aan de in lid5 van dit artikel bedoelde profielschets, in welk geval de ondernemingsraad—
opnieuw in de gelegenheid wordt gesteld om overeenkomstig het bepaalde indit lid een bindende voordracht te doen. In afwijking van het voorstaande kande ondernemingsraad ook schriftelijk aan de Raad van Toezicht te kennen—
geven van de mogelijkheid een bindende voordracht te doen geen gebruik tewillen maken; in dat geval is op de invulling van de betreffende zetel het
bepaalde in lid 6 van dit artikel van toepassing.
8. Geen lid van de Raad van Toezicht kunnen zijn:
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personen die lid zijn van het College van Bestuur en personen die
voormalig lid zijn van het College van Bestuur tot vijf (5) jaar na het
einde van die functie;
b.
personen in dienst van de stichting of een van de andere
rechtspersonen die behoren tot de Onderwijsgroep of van instellingen—
waarmee de Onderwijsgroep een nauw samenwerkingsverband heeft,—
dan wel voormalig werknemers van die rechtspersonen of instellingen tot.
vijf (5) jaar na het einde van hun arbeidscontract;
c.
personen die lid zijn van een college van bestuur of een raad van
toezicht van een binnen het werkgebied van de Onderwijsgroep
werkzame organisatie of onderneming die geheel of gedeeltelijk
dezelfde werkzaamheden als de Onderwijsgroep vervult;
d.
personen die bestuurslid zijn van een rechtspersoon waarin een lid vanhet College van Bestuur een toezichthoudende functie heeft;
e.
personen die de voorgaande twaalf (12) maanden tijdelijk hebben
voorzien in het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 7 lid 2 vandeze statuten;
f.
personen die zitting hebben in een adviesraad en/of commissie
verbonden aan de stichting dan wel aan een van de andere
rechtspersonen die behoren tot de Onderwijsgroep;
g.
personen die als bestuurder verbonden zijn aan, of in dienst zijn van,
een organisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van dearbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de stichting en/of de
Onderwijsgroep;
h.
personen die direct belangen hebben bij de Onderwijsgroep; en
i.
personen die onder curatele staan of waarvan het vermogen of een deeldaarvan onder bewind staat als bedoeld in artikel 1:431 Burgerlijk
Wetboek.
9. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een maatschappelijk
passende honorering die in lijn is met de regeling honorering toezichthouders
mbo en die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De honorering van
de individuele leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vermeld in hetbestuursverslag.
10. Bij ontstentenis van alle leden van de Raad van Toezicht wordt door de
president van de Rechtbank van het arrondissement waarin de stichting is—
gevestigd, op verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van
Toezicht, hetzij het College van Bestuur, hetzij de ondernemingsraad, met—
inachtneming van in deze statuten bepaalde een nieuwe Raad van Toezichtbenoemd.
DE RAAD VAN TOEZICHT; SCHORSING, AFTREDEN EN ONTSLAG
Artikel 12
1. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden samen, zodanig dat een
lid van de Raad van Toezicht telkens niet langer zitting heeft dan voor een—
termijn van vier (4) jaar. Aftredende leden zijn terstond éérimaal herkiesbaar.2. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
a.
door overlijden;
b.
door het aftreden van het betrokken lid (al dan niet volgens het in lid I—
van dit artikel bedoelde rooster van aftreden);
c.
door ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke
bepalingen;
d.
door ontslag door de Raad van Toezicht als bedoeld in lid 3 van dit
artikel;
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f.
ingeval het betrokken lid failliet wordt verklaard of doordat ten aanzien—
van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van
toepassing wordt verklaard;
g.
ingeval het betrokken lid in dienst treedt bij de stichting of een andere
rechtspersoon behorend bij de Onderwijsgroep;
h.
doordat op hem een van de in artikel 11 lid 8 van deze statuten
opgenomen omstandigheden van toepassing wordt.
3. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht ontslaan
wegens:
a.
verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
b.
onverenigbaarheid van functies of belangen;
c.
wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvanzijn handhaving als lid redelijkerwijs niet van de stichting kan worden
verlangd.
De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen op—
dezelfde gronden als vermeld in dit lid; de schorsing vervalt van rechtswegeindien de Raad van Toezicht niet binnen een maand na de schorsing
overgaat tot ontslag op een van de gronden als in dit lid genoemd.
4.& Een besluit tot schorsing of ontslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel dient teworden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de—
geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het betrokken lid van de Raad—
van Toezicht niet meegerekend - in een vergadering waarin alle andere
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van
Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet later dan twee (2)weken nadien een volgende vergadering van de Raad van Toezicht
gehouden, waarin over de schorsing of het ontslag wordt beslist met een
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeachthet aantal alsdan aanwezige leden.
DE RAAD VAN TOEZICHT; TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
Artikel 13
1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal en onafhankelijk toezicht te
houden op het besturen door het College van Bestuur en op de algemene
gang van zaken in de Onderwijsgroep. Voorts staat de Raad van Toezicht —
het College van Bestuur met advies terzijde. De toezichthoudende taak richtzich met name op (de uitvoering van) het strategisch meerjarenplan, de
bestuurskwaliteit, de financiële meerjarenraming, de kwaliteit van het
onderwijs en het interne risicomanagement.
2. Indien en voor zover de statuten van een andere rechtspersoon die behoorttot de Onderwijsgroep erin voorzien dat de Raad van Toezicht ook toezicht—
houdt op die rechtspersoon, omvatten de taken van de Raad van Toezicht—
ook die andere rechtspersoon, tenzij in de statuten van die andere
rechtspersoon anders is bepaald.
3. De Raad van Toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete
doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht. Bij de vervulling van
hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang vande Onderwijsgroep als maatschappelijke onderneming en naar het publiekebelang en wegen daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij deOnderwijsgroep betrokken belanghebbenden af.
4.
De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, betrekt
e.
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5. Naast de overige in deze statuten opgenomen taken, is de Raad van
Toezicht in elk geval belast met:
a.
het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de
omgang met de branchecode door het College van Bestuur;
b.
het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en
rechtmatige bestemming en aanwending van de door de stichting
verkregen middelen op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
6.& De Raad van Toezicht en alle leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk—
hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het College van Bestuur en—
de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezichtbehoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.Indien de Raad van Toezicht dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen
van functionarissen en externe adviseurs van de Onderwijsgroep. De
stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
7. De Raad van Toezicht benoemt na overleg met het College van Bestuur de—
accountant van de stichting.
DE RAAD VAN TOEZICHT; WERKWIJZE EN BESLUITVORMING
Artikel 14
1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. leder lid van de Raad van Toezicht heeft één (1) stem.
3. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten door deRaad van Toezicht genomen met gewone meerderheid van stemmen in eenvergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal leden van de Raadvan Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
4.
De Raad van Toezicht zal in een reglement nadere regels vaststellen met
betrekking tot zijn werkwijze en besluitvorming.
BOEKJAAR
Artikel 15
Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
JAARREKENING; BESTUURSVERSLAG; VERANTWOORDING EN
DECHARGE
Artikel 16
1. Het College van Bestuur is verplicht tot het houden van zodanige
aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit tealien tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het College van Bestuur maakt jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop—
van het boekjaar een jaarrekening, omvattende de balans, de staat van de—
baten en de lasten met een toelichting daarop, op. De jaarrekening wordt
overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek onderzocht door
een accountant, die omtrent zijn onderzoek gelijktijdig verslag uitbrengt aan—
de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur brengt jaarlijks eveneens binnen zes (6) maanden—
na afloop van het boekjaar een bestuursverslag uit over de gang van zaken—
in de stichting en over het gevoerde beleid. Dit bestuursverslag bevat in elk—
geval ook de door de wet voorgeschreven informatie.
4.
Binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn legt het College van
Bestuur de door hem opgemaakte jaarrekening, het door hem opgestelde
bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 vanhet Burgerlijk Wetboek ten kantore van de stichting ter inzage van de Raad—
van Toezicht.
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De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het College van
Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht; ontbreekt de handtekeningvan één (1) of meer van hen, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan
melding gemaakt.
6. De jaarrekening wordt uiterlijk één (1) maand na afloop van de in lid 2 van dit
artikel genoemde termijn vastgesteld door de Raad van Toezicht.
7. Het College van Bestuur is verplicht aan de Raad van Toezicht en aan de
accountant alle door hen gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in—
de boeken en bescheiden van de stichting te geven.
8. Het College van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 4 van dit—
artikel zeven (7) jaar lang te bewaren.
9. De Raad van Toezicht kan de leden van het College van Bestuur dechargeverlenen voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde bestuur.Voorts kan de Raad van Toezicht de leden van de Raad van Toezicht
decharge verlenen voor het door hen in het desbetreffende boekjaar
gevoerde toezicht. De goedkeuring van de jaarrekening van de stichting
strekt niet tot decharge, daarvoor is een separaat besluit vereist.
REGLEMENTEN
Artikel 17
1. Het College van Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Toezicht ternadere uitwerking van deze statuten reglementen vaststellen, die geen
bepalingen mogen bevatten in strijd met deze statuten.
2. Het College van Bestuur kan na goedkeuring van de Raad van Toezicht
reglementen wijzigen of intrekken.
VRIJWARING
Artikel 18
1. De stichting zal een lid van het College van Bestuur niet aansprakelijk stellenter 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 van:a.
lid van het College van Bestuur van de stichting;
b.
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon die behoort tot deOnderwijsgroep; of
c.
bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon die niet behoort totde Onderwijsgroep, indien het lid van het College van Bestuur die functieop schriftelijk verzoek van de stichting en/of van een rechtspersoon diebehoort tot de Onderwijsgroep vervult.
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 in een of meer van diens inlid 1 van dit artikel bedoelde hoedanigheden en tot vergoeding waarvan hetbetreffende 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 diederde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan dein lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook—
verstaan een rechtspersoon die behoort tot de Onderwijsgroep.
3. Voor de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel, zal de verdediging in een
gerechtelijke of arbitrale procedure met instemming van de stichting wordengevoerd en zal de vaststellingsovereenkomst uitsluitend worden gesloten metde uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Voor de
toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel, dient het lid van het College van
Bestuur volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende
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4.& Aan de in lid 1 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 2 van ditartikel omschreven vrijwaring kan een lid van het College van Bestuur geenrechten ontlenen indien.
a.
de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag vanhet betreffende lid van het College van Bestuur;
b.
het betreffende lid van het College van Bestuur in redelijkheid niet konmenen in het belang van de stichting of rechtspersoon die behoort tot de
Onderwijsgroep te handelen;
c.
het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dathet betreffende lid van het College van Bestuur of anderen in welk
opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld.
5.& Aan de in lid 1 van dit artikel omschreven vrijtekening en de in lid 2 van ditartikel omschreven vrijwaring kan een lid van het College van Bestuur geenrechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerden wordt vergoed door een verzekeraar. Ten aanzien van mogelijke
vorderingen van verzekeraars van de stichting of derden op een lid van hetCollege van Bestuur, kan het betreffende lid van het College van Bestuur
uitsluitend rechten aan de vrijtekening en vrijwaring ontlenen, indien de
betreffende schade niet is verzekerd of niet wordt vergoed door een
verzekeraar.
6.& Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig tevergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke hetbetreffende lid van het College van Bestuur gehouden is te voldoen en/of deten behoeve van de verdediging van het betreffende lid van het College vanBestuur gemaakte rechtsbijstandskosten, inclusief de kosten van
rechtsbijstand bij een officieel onderzoek, mits deze kosten in redelijkheid zijngemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens begrepen de aan
een lid van het College van Bestuur ter zake van enig handelen en/of nalaten
in een of meer van diens in lid 1 van dit artikel bedoelde hoedanigheden door.
autoriteiten opgelegde boetes, voor zover vergoeding daarvan rechtens is
toegestaan.
8.& Kosten door een lid van het College van Bestuur gemaakt voor het voerenvan verweer zullen door de stichting worden voorgeschoten tijdens een actieof 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 vonnisvolgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. Destichting 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 tengoede aan de erfgenamen of legatarissen van een voormalig lid van het
College van Bestuur.
10. Ook de leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op de
vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel, zulks onder
overeenkomstige toepassing van de in dit artikel genoemde reikwijdte en
voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op
vrijtekening en vrijwaring kunnen maken worden gewijzigd. Deze personenkunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden
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periode voordat een wijziging van dit artikel intreedt.
STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING
Artikel 19
1. De statuten kunnen door het College van Bestuur worden gewijzigd bij besluitgenomen met een meerderheid van stemmen, uitgebracht in een vergaderingwaarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigdzijn.
2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van de Raad van Toezicht. Dit besluit tot goedkeuring dient te—
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de—
geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van
Toezicht niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt niet eerder dan één (1)week en niet later dan twee (2) maanden nadien een volgende vergadering—
van de Raad van Toezicht gehouden, waarin over de goedkeuring wordt
beslist met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige leden.
3. De statutenwijziging komt tot stand bij notariële akte.
4.
Het hiervoor in dit artikel bepaalde is mutatis mutandis van toepassing op het
besluit tot juridische fusie of juridische splitsing van de stichting.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 20
1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoete nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 lid 1 en 2 van deze statuten van
overeenkomstige toepassing.
2. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de
Raad van Toezicht, tenzij door het College van Bestuur na voorafgaande
goedkeuring door de Raad van Toezicht één (1) of meerdere andere
vereffenaars worden aangewezen.
3. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting kan uitsluitend wordenaangewend ten bate van een algemeen nut beogende instelling als bedoeldin artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of daarvoor in de—
plaats tredende wet- of regelgeving, met een soortgelijke doelstelling.
4.
Tijdens de periode van vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk vankracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de
vereffenaar(s) dan wel onder een door de vereffenaar(s) aan te wijzen derde.
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
a.
dat door en met het van kracht worden van deze statutenwijziging de
Stichting niet langer een Raad van Bestuur heeft en dat het enige lid van deRaad van Bestuur, Paul Marie Joseph Duijsings, geboren te Wittern op
eenentwintig oktober negentienhonderdvierenvijftig, mitsdien per heden
defungeert;
b.
dat de taken en bevoegdheden die de wet toekent aan een bestuur van eenstichting zullen worden uitgeoefend door het enige bestuursorgaan na
statutenwijziging, het College van Bestuur, en dat de Raad van Toezicht vande Stichting op vijftien juli tweeduizend achttien heeft besloten om te
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benoemen, zulks per het moment direct volgend op het van kracht worden —
van deze statutenwijziging, tot leden van dat College van Bestuur:
de heer Willem Huiskamp, geboren te Apeldoorn op vijftien december —
negentienhonderdzevenenvijftig, als voorzitter; en
de heer Rene Jurgen Van Kuilenburg, geboren te Lisselstein op zes
december negentienhonderdvijfenzestig;
c. dat aan deze akte zijn gehecht:
(i) een ge-e-mailde kopie van het schriftelijk besluit tot statutenwijziging van.
de Raad van Bestuur van de Stichting (bijlage 1); en
(ii) een ge-e-mailde kopie van de notulen van de Raad van Toezicht van deStichting, waarin tot goedkeuring van het onder (i) genoemde besluit
werd besloten (bijlage 2).
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Van de verklaring van de comparant 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 dat hij voor het tekenen van deze akte kennis heeftgenomen van de inhoud van deze akte en dat zij daarmee instemt.
Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de cornparant en ikdeze akte onmiddellijk daarna ondertekend.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
Door mij, mr. Bram Mulder ten
Kate, kandidaat-notaris.

