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2021.000342.01 JPU/CAV

STATUTENWIJZIGING STICHTING
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum 's-Hertogenbosch

Heden, achtentwintig april tweeduizendéénentwintig, verscheen voor mij, mr. Joyce Adriana
Jacoba van Pul, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr.
JOSEPHUS HENRICUS OOMEN, notaris met als plaats van vestiging ’s-Hertogenbosch:
de heer mr. JOSEPHUS CHRISTIAAN NICOLAAS VAN KESSEL, zich identificerende met zijn
paspoort met nummer NTD9C9481, afgegeven te Vught op dertien november
tweeduizendveertien, wonende te 5263 CM Vught, Loonsebaan 121, geboren te
’s-Hertogenbosch op zes december negentienhonderdtweeënzestig, te dezen handelend als
zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de stichting:
STICHTING REGIONAAL ONDERWIJS CENTRUM ’S-HERTOGENBOSCH, gevestigd te
gemeente ’s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, Vlijmenseweg 2 (postcode
5223 GW), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
41084084, hierna te noemen: "de stichting", en als zodanig de stichting rechtsgeldig
vertegenwoordigend.
I.
INLEIDING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
a. De stichting is opgericht bij akte op achtentwintig februari negentienhonderdnegentig,
verleden.
b. De statuten van de stichting luiden thans zoals laatstelijk gedeeltelijk opnieuw vastgesteld
bij akte op twaalf juli tweeduizendachttien verleden voor mr. M.M. Robbers, notaris te
’s-Hertogenbosch.
c. De Raad van Toezicht van de stichting heeft in zijn digitale vergadering van negentien april
tweeduizendéénentwintig besloten de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen,
waarvan blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die
vergadering.
d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de stichting voorschrijven met
betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
e. De statuten van de stichting schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten
voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.
II. STATUTENWIJZIGING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze ter uitvoering van gemeld besluit voor
de stichting artikel 4 lid 1 van haar statuten als volgt gewijzigd vast te stellen:
"RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 4
1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal leden
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de Raad van Toezicht
met twee/derde van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. De leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op basis van vooraf openbaar
gemaakte profielen en met inachtneming van het hierna bepaalde in de statuten en de
vastgestelde procedure. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de samenstelling,
taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zodanig zullen zijn dat de Raad van
Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden
en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur kan uitoefenen, alsook
dat de Raad van Toezicht dit College van Bestuur met raad terzijde staat."
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, bij deze ter uitvoering van gemeld
besluit voor de stichting artikel 13 lid 1 van haar statuten als volgt gewijzigd vast te stellen:
"STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. De Raad van Toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering,
waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, of door middel van een schriftelijke
machtiging aan een medebestuurslid vertegenwoordigd zijn. Een dergelijk besluit tot
wijziging van de statuten kan slechts worden genomen indien de Raad van Toezicht uit ten
minste drie leden bestaat. De statutenwijziging mag niet leiden tot een strijdigheid met de
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Wet educatie en beroepsonderwijs."
III. DOORLOPENDE TEKST STATUTEN
Na voormelde wijziging zal de doorlopende tekst van de statuten van de stichting luiden als
volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De stichting draagt de naam:
Stichting Regionaal Onderwijs Centrum ’s-Hertogenbosch.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Artikel 2
1. a. Voor het verzorgen van Middelbaar Beroepsonderwijs en educatie is het doel: het
bevorderen en geven van beroepsonderwijs en educatie door het oprichten en
instandhouden van een onderwijsinstelling genaamd: Koning Willem I College,
regionaal opleidingencentrum voor educatie en beroepsonderwijs, alsook door het
verzorgen van onderwijsactiviteiten zonder daarbij het maken van winst te beogen en
voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin des woords.
b. Voor het verzorgen van Voortgezet Onderwijs is het doel: het bevorderen van
middelbaar en hoger algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs, alsmede van middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend
beroepsonderwijs, zonder daarbij het maken van winst te beogen.
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, studenten en cursisten.
Levensovertuiging met een algemeen bijzonder karakter omvat de erkenning en
aanvaarding van levensbeschouwelijke pluriformiteit. Het vorenstaande betekent het
volgende: noch in het beleid met betrekking tot het personeel en leerlingen, noch in de
bejegening van personeel en leerlingen zal onderscheid worden gemaakt naar godsdienst,
ras, geslacht of seksuele geaardheid.
Levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs wordt zodanig gegeven, dat de
leerlingen, studenten, cursisten (en voor zover van toepassing: hun ouders) de eigen
levensbeschouwing daarin herkennen. Waar rooms-katholiek godsdienstonderwijs wordt
gegeven, geschiedt dat met inachtneming van de uitgangspunten dienaangaande binnen
de rooms-katholieke kerk.
Mutatis mutandis geldt dat waar levensbeschouwelijk onderwijs wordt gegeven vanuit een
andere levensovertuiging; dit geschiedt op grond van de uitgangspunten/regelingen van
die betreffende genootschappen.
MIDDELEN
Artikel 3
De middelen van de stichting zullen worden gevormd door:
Rijksbijdragen;
subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 4
1. De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit ten minste vijf leden. Het aantal leden
wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door de Raad van Toezicht
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met twee/derde van de uitgebrachte stemmen vastgesteld. De leden van de Raad van
Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht op basis van vooraf openbaar
gemaakte profielen en met inachtneming van het hierna bepaalde in de statuten en de
vastgestelde procedure. De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat de samenstelling,
taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zodanig zullen zijn dat de Raad van
Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden
en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur kan uitoefenen, alsook
dat de Raad van Toezicht dit College van Bestuur met raad terzijde staat.
De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een
secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen
ook door één persoon worden vervuld.
a. De leden van de Raad van Toezicht treden om de vier jaar af volgens een door de
Raad van Toezicht op te stellen rooster. De aftredenden zijn terstond éénmaal voor
een nieuwe periode van vier jaar herbenoembaar. Het rooster van aftreden zal
zodanig zijn dat nimmer meer dan twee leden in enig jaar gelijktijdig aftredend zijn. De
bij deze akte benoemde leden van de Raad van Toezicht kunnen voor een kortere
periode dan vier jaren benoemd worden. In bijzondere en niet voorziene
omstandigheden kan van dit artikel worden afgeweken.
b. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in de Raad van Toezicht zullen de
overblijvende leden van de Raad van Toezicht met twee/derde van de uitgebrachte
stemmen, of zal het enig overgebleven lid van de Raad van Toezicht binnen zes
maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van
één (of meer) opvolger(s), een en ander met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde.
Mocht(en) in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken,
dan vormen de overblijvende leden van de Raad van Toezicht of vormt het enige
overblijvende lid van de Raad van Toezicht niettemin een wettige Raad van Toezicht
behoudens het bepaalde in artikel 10.
De Raad van Toezicht heeft het recht om zich op kosten van de stichting te voorzien van
administratieve ondersteuning. Het College van Bestuur voorziet daarin of werkt daar aan
mee.
De Raad van Toezicht stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen
over profielen voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door een bindende voordracht van de
ondernemingsraad. De ondernemingsraad wordt medegedeeld wanneer bij het vertrek van
één van de leden van de Raad van Toezicht gebruik kan worden gemaakt van de
mogelijkheid om een bindende voordracht te doen. De ondernemingsraad zal een
kandidaat voordragen die past in het vastgestelde profiel. De Raad van Toezicht zal na de
voordracht de kandidaat benoemen.
De ondernemingsraad besluit tot een bindende voordracht voor het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht van één persoon. De werving geschiedt via een openbare procedure.
Na selectie en toetsing aan het profiel worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd
voor een gesprek. De Raad van Toezicht ontvangt ook een uitnodiging. Na de gesprekken
brengt de Raad van Toezicht een advies uit aan de ondernemingsraad met betrekking tot
de complementariteit van de kandidaten. De ondernemingsraad brengt vervolgens een
bindend advies uit.
De Raad van Toezicht hoort de ondernemingsraad of een gemandateerde
vertegenwoordiging van de ondernemingsraad vertrouwelijk over het voorgenomen besluit
tot benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur, indien en voor zover het
geen bestuurder in de zin van de wet op de ondernemingsraden betreft. Het horen
geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de
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besluitvorming.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 5
1. De Raad van Toezicht is de Raad van Toezicht van de stichting en van de
onderwijsinstelling(en) die daarvan uitgaan.
2. De Raad van Toezicht is belast met de volgende taken:
a. het benoemen, schorsen of ontslaan van de leden van het College van Bestuur en
van vaststellen van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van het College
van Bestuur;
b. de goedkeuring vooraf van het bestuursreglement;
c. de goedkeuring vooraf van de begroting, de jaarrekening, de financiële
meerjarenplanning, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch
meerjarenplan van de instelling;
d. het toezien op de omgang met de geldende branchecode voor goed bestuur door het
College van Bestuur, alsmede de naleving van de wettelijke verplichtingen bestaande
uit:
het verzorgen van onderwijs door de onderwijsinstelling;
het borgen van de toegankelijkheid van het onderwijs, in het bijzonder voor
kansarme groepen;
het aanbieden van doelmatige leerwegen;
het bieden van mogelijkheden voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding;
e.
het toezien op de instandhouding van doel en grondslag van de instelling(en);
f.
het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen verkregen van de overheid voor de
vervulling van de taken van de onderwijsinstelling op grond van de Wet educatie
en beroepsonderwijs;
g.
het zo nodig uitoefenen van het recht om administratieve ondersteuning voor de
Raad van Toezicht te verkrijgen;
h.
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 of aan een
commissie uit de raad;
i.
het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met g, in het
jaarverslag, en
j.
de goedkeuring vooraf van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen.
3. De Raad van Toezicht is bevoegd tot het verlenen van toestemming voor 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;
zonder toestemming is de overeenkomst nietig.
VERGADERINGEN EN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 6
1. Ieder lid van de Raad van Toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven,
worden alle besluiten van de Raad van Toezicht genomen met meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.
2. Onderwerpen betreffende vergaderingen van de Raad van Toezicht en verdere
besluitvorming in de Raad van Toezicht, waaronder begrepen het oproepen en houden van
vergaderingen, alsook de frequentie van vergaderingen, worden geregeld bij reglement als
bedoeld in artikel 12.
3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn in beginsel niet openbaar.
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EINDE LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 7
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt terstond als een lid van de Raad van
Toezicht directe belangen verkrijgt bij de onderwijsinstelling anders dan het belang van het
lidmaatschap als zodanig, alsook door overlijden, bij verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen van een lid, bij aftreden volgens rooster, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken)
alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
COLLEGE VAN BESTUUR
Artikel 8
1. Het College van Bestuur is het bestuur van de stichting en de onderwijsinstelling(en) die
daarvan uitgaan.
2. De taken van het College van Bestuur omvatten als bevoegd gezag van de
onderwijsinstelling, de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid, het
leiding geven aan de dagelijkse gang van zaken van de instelling en het voeren van het
personeel-, studenten/cursisten-, financieel en materieel beheer van de instelling. Het
College van Bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, met inachtneming van het in artikel 5 lid
2 onder j bepaalde.
3. Alle besluiten van het College van Bestuur worden genomen in consensus.
Mocht er in de eerste vergadering van het College van Bestuur geen consensus zijn, dan
wordt hetzelfde voorstel in een volgende vergadering van het College van Bestuur aan de
orde gesteld. Mocht er dan ook geen consensus zijn, dan besluit de voorzitter van het
College van Bestuur. Indien geen consensus wordt bereikt over een besluit aangaande de
koers van de instelling is het voltallige College van Bestuur gehouden advies te vragen aan
de Raad van Toezicht alvorens tot besluitvorming wordt overgegaan.
4. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig de
voor de taakuitoefening van de Raad van Toezicht noodzakelijke gegevens.
REGIONALE BEGELEIDINGSCOMMISSIE
Artikel 9
1. Een onderwijsorganisatorische eenheid, zoals onderscheiden door het College van
Bestuur, kan een regionale begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van
bedrijfsleven en instellingen hebben, als verankering naar de arbeidsmarkt.
2. De leden van een regionale begeleidingscommissie worden benoemd door het College van
Bestuur.
3. Een regionale begeleidingscommissie adviseert gevraagd of uit eigener beweging het
College van Bestuur over ontwikkelingen die voor de betreffende
onderwijsorganisatorische eenheid van belang zijn.
4. Het lidmaatschap van een regionale begeleidingscommissie, de regionale
begeleidingscommissievergadering en de besluitvorming omtrent moties van de regionale
begeleidingscommissie worden geregeld in een regionaal egeleidingscommissiereglement,
vast te stellen door het College van Bestuur.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 10
1. Twee gezamenlijk handelende leden van het College van Bestuur vertegenwoordigen de
stichting in en buiten rechte, behalve voor de taken waarvoor de Raad van Toezicht is
gesteld ingevolge deze statuten of de wet. De Raad van Toezicht, alsmede twee
gezamenlijk handelende leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen de stichting
in en buiten rechte voor de vervulling van de genoemde taken alsook in alle gevallen
waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met twee of meer van de leden van het
College van Bestuur. Als één lid van het College van Bestuur een strijdig belang heeft met
de stichting is het overgebleven lid, danwel zijn de overige leden van het College van
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Bestuur bevoegd. Daarnaast zijn twee gezamenlijk handelende leden van de Raad van
Toezicht eveneens bevoegd.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid omvat het voeren van rechtsgedingen, het aangaan
van compromissen, het voeren van arbitrale en bindend adviesprocedures en het verlenen
van volmacht aan één of meer leden alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen
van die volmacht te vertegenwoordigen.
BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN/BEGROTING
Artikel 11
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Van de vermogenstoestand van de stichting en van al hetgeen haar financiën betreft wordt
op zodanige wijze aantekening gehouden dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Deze jaarstukken worden, vergezeld van een rapport van een registeraccountant,
vervolgens ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht aangeboden.
4. Voor het einde van het boekjaar stelt het College van Bestuur een begroting voor het
komende boekjaar vast na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht.
REGLEMENTEN
Artikel 12
1. Het College van Bestuur is bevoegd na voorafgaande goedkeuring door de Raad van
Toezicht reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen.
2. De reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 13
1. De Raad van Toezicht is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering,
waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig, of door middel van een schriftelijke
machtiging aan een medebestuurslid vertegenwoordigd zijn. Een dergelijk besluit tot
wijziging van de statuten kan slechts worden genomen indien de Raad van Toezicht uit ten
minste drie leden bestaat. De statutenwijziging mag niet leiden tot een strijdigheid met de
Wet educatie en beroepsonderwijs.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere
bestuurder is bevoegd de akte van statutenwijziging te tekenen.
3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging,
alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister
gehouden door de Kamer van Koophandel, binnen welk gebied de stichting haar zetel
heeft.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 14
1. De Raad van Toezicht is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen
besluit is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.
2. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van ontbinding van de stichting inschrijving
geschiedt in het register, als bedoeld in artikel 13 lid 3 van deze statuten.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van
kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of een buitenlandse
instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft als de stichting.

pagina 7 van 8

7.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende tien jaren onder de jongste vereffenaar.
Artikel 15
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist de Raad van
Toezicht.
AANGEHECHT STUK
Aan deze akte wordt de volgende bijlage gehecht:
- de notulen.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Vlijmen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan
de comparant mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te hebben
kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:
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