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Statuten Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-
Waterland 
 
 
Naam, zetel en duur 
 
Artikel 1 
1 De Stichting is genaamd: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie 

Zaanstreek-Waterland. 
2 De Stichting is gevestigd in Zaanstad. 
3 De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
 
 
Doel en grondslag 
 
Artikel 2 
1 De Stichting stelt zich ten doel: 

a het oprichten en in stand houden van een of meer (onderwijs)instellingen in 
Zaanstreek-Waterland, gericht op opleiding en het verzorgen van onderwijs als 
bedoeld in de vigerende wetgeving; 

b het verzorgen, verder ontwikkelen en uitbouwen van een samenhangend geheel van 
opleidingsmogelijkheden voor (beroeps)onderwijs en vorming voor jongeren en 
volwassenen; 

c het vanuit de samenhang van onderwijskundige,sociaal economische, godsdienstige 
en levensbeschouwelijke keuzen actief vorm geven aan haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid binnen de samenleving; 

d het bieden van programma’s waarin opleiding en vorming zodanig op elkaar zijn 
afgestemd respectievelijk tot een eenheid zijn gemaakt, dat wordt bijgedragen tot 
een dusdanige zelfstandigheid van de deelnemers, dat zij zich optimaal en 
harmonisch in het maatschappelijk leven en in het bedrijfs- en beroepenveld kunnen 
ontwikkelen. 
Hierbij wordt de diversiteit aan cultureel gevarieerde levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke overtuigingen en stromingen - voor zover deze stroken met de 
principes van de Nederlandse Grondwet - gerespecteerd. Opdat deelnemers op 
grond van eigen overtuiging en verdraagzaamheid jegens die van anderen aan de 
samenleving kunnen deelnemen; 

e het bevorderen van een zo groot mogelijke bereikbaarheid van  
 (opleidings)activiteiten in en over de regio; 
f het bevorderen van een zo gunstig mogelijk werkklimaat voor alle geledingen binnen  
 de (onderwijs)instellingen van de Stichting; 
g en overigens al datgene te doen wat naar het oordeel van haar bestuur noodzakelijk,  
 nuttig dan wel gewenst is om het doel van de Stichting te bereiken. 

2 De Stichting beoogt niet het maken van winst. 
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Geldmiddelen 
 
Artikel 3 
1 De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: 

a het startkapitaal; 
b subsidies van overheidswege; 
c erfstellingen en legaten, die alleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving 

mogen worden aanvaard; 
d alle overige baten en inkomsten. 

2 De geldmiddelen worden uitsluitend aangewend ter bevordering van het doel van de 
Stichting. 

 
 
Organen 
 
Artikel 4 
1 De Stichting heeft de volgende statutaire organen: 

a een toezichthoudend orgaan, hierna te noemen de Raad van Toezicht en 
b een bestuur, hierna te noemen het College van Bestuur. 

2 De verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de 
bevoegdheden en de werkwijze van beide organen en de benoeming, schorsing en het 
ontslag van de leden van beide organen worden met inachtneming van de wet en het in 
deze statuten bepaalde nader ingevuld voor wat betreft de Raad van Toezicht in een 
Reglement Raad van Toezicht, dat wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en voor 
wat betreft het College van Bestuur in een Reglement College van Bestuur, dat na 
goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door College van Bestuur. 

 
 
Raad van Toezicht  
 
Artikel 5 
1 De Stichting kent een Raad van Toezicht die: 

a tot taak heeft met het oog op de doelstellingen en taken van de Stichting en de 
(onderwijs)instellingen die deze in stand houdt toezicht te houden op het beleid van 
alsmede de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden 
door het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de 
Stichting en binnen de (onderwijs)instellingen die de Stichting in stand houdt; 

b het College van Bestuur met raad terzijde staat en ook op eigen initiatief advies kan 
uitbrengen aan het College van Bestuur indien hij dit uit hoofde van zijn 
toezichthoudende en adviserende taak gewenst acht.  

2 Bij de vervulling van zijn taak dient de Raad van Toezicht zich te richten naar het belang 
van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden (onderwijs)instellingen. De 
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt op basis van vooraf 
openbaar gemaakte profielen. Een lid van de Raad van Toezicht heeft geen directe 
belangen bij de Stichting. 

3 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat 
de Raad van Toezicht een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De Raad 
van Toezicht is in elk geval belast met taken en bevoegdheden die de wet in het 
algemeen en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in het bijzonder aan een Raad van 
Toezicht toekent. 
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4 Ten aanzien van rechtshandelingen die ingevolge de wet, de statuten dan wel het 
Reglement Raad van Toezicht exclusief aan de Raad van Toezicht zijn toegekend of 
exclusief aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden, wordt de Stichting in en buiten 
rechte vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht, en wel door tenminste twee leden 
van de Raad van Toezicht, waaronder bij voorkeur de voorzitter. De Raad van Toezicht 
kan volmacht verlenen aan één of meer leden van de Raad van Toezicht, alsook aan 
derden om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het 
goedkeuren van bestuurshandelingen of het daartoe machtigen door de Raad van 
Toezicht geldt niet als het verrichten van daden van bestuur. 

 
 
College van Bestuur 
 
Artikel 6 
1 De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur.  
2 Mocht in het College van Bestuur om welke reden dan ook een lid ontbreken dan vormt 

het overblijvende lid van het College van Bestuur of vormen de overblijvende leden van 
het College van Bestuur niettemin een wettig bestuur. 

3 Als in het College van Bestuur alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies 
vacant zijn neemt de Raad van Toezicht de maatregelen die hij nodig acht om de 
continuïteit van de organisatie en de bedrijfsprocessen te waarborgen op een wijze die 
zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en dit reglement voorgestane taken, 
bevoegdheden en besluitvorming van het College van Bestuur. Het nemen van bedoelde 
maatregelen of het daartoe machtigen door de Raad van Toezicht geldt niet als het 
verrichten van daden van bestuur. In geen geval kan de Raad van Toezicht of kunnen 
leden van de Raad van Toezicht treden in de taken en bevoegdheden die aan het 
College van Bestuur zijn voorbehouden. 

 
 
Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging 
 
Artikel 7 
1 Behoudens de beperkingen volgens de wet, deze statuten, het Reglement Raad van 

Toezicht dan wel het Reglement College van Bestuur is het College van Bestuur belast 
met het besturen van de Stichting. Het College van Bestuur heeft de leiding over de 
voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de Stichting. Het College van Bestuur 
coördineert de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de Stichting en de door de 
Stichting verzorgde onderwijs. Het College van Bestuur heeft alle daarbij uit de wet en 
deze statuten aan een bestuur van een Stichting dan wel College van Bestuur van een 
onderwijsinstelling in de zin van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs opgedragen 
taken en bevoegdheden, voor zover deze niet aan de Raad van Toezicht zijn 
opgedragen. 

2 Het College van Bestuur oefent de door de wet of krachtens deze statuten aan hem 
opgedragen of aan hem voorbehouden taken en bevoegdheden zelfstandig uit, met 
inachtneming van het bepaalde in de wet, deze statuten dan wel het Reglement College 
van Bestuur. 

3 Het College van Bestuur is 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 medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander 
verbindt. 
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Indien een in de eerste volzin van dit lid bedoeld besluit een bepaald (grens)bedrag te 
boven gaat is voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht vereist. 
Bedoeld (grens)bedrag wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld en kan periodiek 
dan wel indien de Raad van Toezicht zulks wenselijk acht door de Raad van Toezicht 
worden herzien. 

 
 
Vertegenwoordiging 
 
Artikel 8 
1 De Stichting wordt, met uitzondering van de in deze statuten genoemde gevallen, 

vertegenwoordigd door: 
a het College van Bestuur; 
b elk van de leden van het College van Bestuur afzonderlijk. 

2 Het College van Bestuur kan volmacht verlenen aan derden, om de Stichting binnen de 
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

 
 
Boekjaar en jaarstukken  
 
Artikel 9 
1 Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2 Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de Stichting afgesloten. Daaruit 

worden een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar 
opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapport van een register accountant of 
van een accountant administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar aan de Raad van Toezicht worden aangeboden. 

3 De jaarstukken worden door het College van Bestuur vastgesteld na daartoe verkregen 
goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

4 Jaarlijks maakt het College van Bestuur zo tijdig mogelijk de begroting voor het komende 
jaar op. 

 
 
Statutenwijziging  
 
Artikel 10 
1 Het College van Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na daartoe van de Raad 

van Toezicht schriftelijk verkregen goedkeuring. Het besluit van de Raad van Toezicht 
daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 
stemmen en een vergadering van de raad, waarin ten minste twee/derde van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

2 Is het vereiste aantal leden van de raad niet op de vergadering, als bedoeld in het vorige 
lid, aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan er door en namens de voorzitter een tweede 
vergadering van de raad worden uitgeschreven, te houden op een tijdstip gelegen ten 
minste drie weken na de vergadering in het vorige lid bedoeld. De agenda van deze 
vergadering dient slechts het agendapunt te bevatten waarover besluitvorming tijdens de 
eerste vergadering niet heeft kunnen plaatsvinden. In de tweede vergadering kan, 
ongeacht het alsdan ter vergadering aanwezige aantal leden, het betreffende besluit 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen. 

3 De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. 
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4 De leden van het College van Bestuur 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 en Fabrieken, binnen welker 
gebied de Stichting haar zetel heeft. 

 
 
Ontbinding en vereffening  
 
Artikel 11 
1 Het College van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden na daartoe van de Raad 

van Toezicht schriftelijk verkregen goedkeuring. Op het daartoe door de Raad van 
Toezicht te nemen besluit is het bepaalde in artikel 10 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 het College van Bestuur. 
4 De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving 

geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 4 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 zoveel mogelijk besteed 

overeenkomstig het doel van de Stichting. 
7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

Stichting gedurende tien jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 
 
 
Slotbepaling  
 
Artikel 12 
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het College van 
Bestuur na overleg met de Raad van Toezicht. 
 
 


