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Statuten Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag 

   

Artikel 1 Naam en zetel 

1. De stichting draagt de naam: Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag. 
2. De stichting is gevestigd te Amersfoort. 

Artikel 2 Grondslag van de stichting 

1. De grondslag van de stichting is Gods Woord, zoals dit wordt beleden in de Drie Formulieren van 
Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 
zestienhonderdachttien/zestienhonderdnegentien, met handhaving van de Statenvertaling. 

2. De stichting onderschrijft onvoorwaardelijk en geheel de Heilige Schrift als het onfeilbaar Woord 
van God alsmede de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.  

3. Zij handhaaft het gebruik van de Statenvertaling als de getrouwe overzetting van de Heilige Schrift 
uit de oorspronkelijke talen, zoals deze tot stand gekomen is volgens het besluit van de in lid 1 
genoemde synode. 

4. Alle handelingen en uitspraken van de stichting zullen in overeenstemming met de grondslag 
moeten zijn en het beoogde onderwijs zal met inachtneming daarvan moeten worden gegeven. 

Artikel 3 Doel van de stichting 

1. De stichting stelt zich ten doel het verstrekken van voortgezet onderwijs in de zin van de Wet op 
het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de zin van de Wet educatie en 
beroepsonderwijs, of andere vormen van onderwijs, en voorts al hetgeen met het voorgaande 
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin 
van het woord. 

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door het stichten en in stand houden van één of meer 
scholen voor voortgezet onderwijs, voor middelbaar beroepsonderwijs of andere vormen van 
onderwijs en alle andere wettige middelen die voor de verwezenlijking van het doel bevorderlijk 
zijn. 

Artikel 4 Vermogen van de stichting 

1. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt op wettelijke 
wijze gevormd door: 
a. vergoedingen en subsidies uit publieke middelen; 
b. bijdragen; 
c. giften, donaties en collecten; 
d. leningen; 
e. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; en 
f. hetgeen op andere en rechtmatige wijze wordt verkregen. 

2. Erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. Schenkingen, 
erfstellingen en legaten, waaraan lasten zijn verbonden, worden slechts aanvaard krachtens een 
besluit van het hierna nader te omschrijven College van Bestuur. 

3. De stichting mag geen geldmiddelen aannemen, indien daaraan voorwaarden zijn verbonden die 
haar bij nakoming op enigerlei wijze zouden kunnen noodzaken te handelen in strijd met de 
grondslag zoals beschreven in artikel 2. 

Artikel 5 Organen van de stichting 

De stichting kent de volgende organen: 
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• Het College van Bestuur 
• De Raad van Toezicht 

COLLEGE VAN BESTUUR (art. 6 - 9) 

Artikel 6 College van Bestuur: samenstelling en benoeming 

1. De Raad van Toezicht stelt – na advies van het College van Bestuur – het aantal leden van het 
College van Bestuur vast. 

2. De Raad van Toezicht benoemt de leden, waaronder ook de voorzitter, van het College van 
Bestuur, na advies van het bestuur van de VVORG (hierna te noemen: Identiteitsraad) en van de  
medezeggenschapsorganen. 

3. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van het College van Bestuur in functie. 
4. De Raad van Toezicht kan slechts tot leden van het College van Bestuur benoemen personen die: 

a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de stichting;  
b. belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld 

Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of andere gemeenten, een en 
ander naar het oordeel van het College van Bestuur. 

5. Benoeming vindt plaats aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen openbare 
werving- en selectieprocedure en op basis van een vooraf openbaar gemaakte profielschets. 

6. Tot lid van het College van Bestuur kunnen niet worden benoemd personen die in drie jaar 
voorafgaande aan de benoeming lid zijn geweest van de Raad van Toezicht van de stichting. 

Artikel 7 College van Bestuur; schorsing en ontslag en defungeren 

1. De Raad van Toezicht schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. Een besluit tot 
ontslag wordt slechts genomen na advies van de Identiteitsraad en de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad. 

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 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. 

4. Een lid van het college van bestuur defungeert voorts: 
a. door zijn ontslagname; 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel 

de schuldsaneringregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van 
toepassing wordt verklaard; 

c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen) 
en/of titel 20 (mentorschap ten behoeve van meerderjarigen) van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek op hem van toepassing wordt; 

d. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele 
herbenoeming; 

e. door zijn ontslag door de rechtbank; 
f. ingeval van beëindiging van het lidmaatschap van één van de in artikel 6, lid 4, genoemde 

kerken; 
g. door zijn overlijden. 

Artikel 8 College van Bestuur: taken en bevoegdheden 
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1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Aan het College van Bestuur 
komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die tot het bevoegd gezag behoren en die 
niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. 

2. 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 (de rechtshandelingen als bedoeld in 
artikel 291 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). 

3. Het ontbreken van de in het vorige lid bedoelde goedkeuring tast de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van bestuur aan. 

4. Het College van Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor: 
a. het vaststellen van het (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting; 
b. de vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag), met dien verstande 

dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen 
van de bevindingen van de accountant; 

c. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die 
niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bedrag van € 1 miljoen te boven gaan; 

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 en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen; 

e. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere 
rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en 
wijziging van diens statuten voor zover het college van bestuur daartoe bevoegd is;  

f. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd 
of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden 
van een aanmerkelijk aantal werknemers; 

g. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers 
tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve 
arbeidsovereenkomst; 

h. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;  
i. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling; 
j. het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in elk 

geval begrepen het managementstatuut en het reglement van het College van Bestuur; 
k. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van 

belangen bestaat ten aanzien van één of meer leden van het college van bestuur;  
l. het stichten, alsmede (het aanvaarden van) een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing 

van een school; 
m. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de 

bestemming van het batig saldo; 
n. juridische fusie of juridische splitsing; 
o. sluiting van een vestiging/locatie;  

5. De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 van dit artikel genoemd aan 
zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven 
en schriftelijk aan het college van bestuur te worden medegedeeld. 

6. Het College van Bestuur stelt met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement op 
waarin aangelegenheden hen intern betreffende, daaronder begrepen de vergaderwijze, overige 
werkwijze en de wijze waarop de door hen te nemen besluiten tot stand komen, nader worden 
geregeld. 

Artikel 9 College van Bestuur: vertegenwoordiging 
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1. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting. 
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter alleen. 

RAAD VAN TOEZICHT (art. 10 - 14) 

Artikel 10 Samenstelling Raad van Toezicht 

1. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste negen natuurlijke personen.  
2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. De Raad van 

Toezicht kan slechts tot leden van de Raad van Toezicht benoemen personen die: 
a. schriftelijk instemming betuigen met de grondslag en het doel van de stichting; 
b.  belijdend en kerkelijk meelevend lid zijn van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld 

Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde 
Gemeenten in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken of andere gemeenten, een en 
ander naar het oordeel van de Raad van Toezicht. 

3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan, 
na advies van het College van Bestuur. 

4. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. 
5. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor maximaal vier jaar benoemd. Periodiek treden één of 

meer leden van de Raad van Toezicht af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken 
rooster van aftreden. Bij vervulling van een tussentijdse vacature neemt het nieuw benoemde lid 
van de Raad van Toezicht op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens plaats dit 
lid is benoemd. 

6. Een volgens rooster aftredend lid van de Raad van Toezicht is onmiddellijk herbenoembaar voor 
een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand 
langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht van de stichting en haar 
rechtsopvolgers kan zijn. 

7. Onverminderd het bepaalde in deze statuten legt de Raad van Toezicht de procedure voor 
benoeming van de leden van de Raad van Toezicht, zijn werkzaamheden, zijn werkwijze in het 
algemeen, zijn wijze van besluitvorming en verantwoording nader vast in het door de Raad van 
Toezicht vast te stellen reglement Raad van Toezicht. 

Artikel 11 Raad van Toezicht: onafhankelijkheid en onverenigbaarheden. 

1. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de leden 
van het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen 
opereren. 

2.  In het kader van de onafhankelijkheid komen in ieder geval niet voor (her)benoeming tot lid 
van de Raad van Toezicht in aanmerking personen, alsmede hun echtgenoot, (pleeg)kinderen 
of bloed- of aanverwanten tot in de tweede graad die:  
a. lid is van het College van Bestuur, of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de 

benoeming is geweest; 
b. werknemer van de stichting is, of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de 

benoeming is geweest; 
c. lid is van de Identiteitsraad, of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de 

benoeming is geweest; 
d. een belangrijke zakelijke relatie met de stichting en/of een met haar verbonden 

rechtspersoon heeft, of in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming heeft gehad;  
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e. lid is van het College van Bestuur of de Raad van Toezicht van een andere 
onderwijsorganisatie die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting 
verricht; 

f. lid is van een door de Rijksoverheid ingestelde organisatie of commissie die rechtstreeks 
een uitspraak doet of een advies uitbrengt over scholen. 

Artikel 12 Raad van Toezicht: schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet 

1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht. 
Een lid van de Raad van Toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens:   
a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; 
b.   onverenigbaarheid van functies of belangen; 
c. wijziging van de omstandigheden of andere gewichtige redenen waarvan de Raad van Toezicht 

in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht 
redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. 

2. Voor een besluit tot schorsing of ontslag 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 zijn. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing 
of ontslag aan de orde is; dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. 

3. Indien in deze vergadering het vereiste aantal leden van de Raad van Toezicht niet aanwezig is, 
wordt binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een volgende vergadering 
gehouden, waarin over een zodanig voorstel kan worden besloten met een meerderheid van ten 
minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige 
leden. Dit met uitzondering van het lid van de Raad van Toezicht wiens schorsing of ontslag aan 
de orde is; dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken. 

4. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid van de Raad van 
Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te 
worden gehoord. In geval van schorsing kan van het voorgaande worden afgeweken indien de 
spoedeisendheid van de maatregel dat verlangt.  

5. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert voorts:  
a. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);  
b. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel 

de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van 
toepassing wordt verklaard;  

c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen) 
en/of titel 20 (mentorschap ten behoeve van meerderjarigen) van Boek 1 van het Burgerlijk 
Wetboek op hem van toepassing wordt;  

d. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele 
herbenoeming;   

e. door ontslag door de rechtbank;  
f. indien hij gaat voldoen aan een kwaliteit als bedoeld in artikel 12;   
g. indien hij geen lid meer is van één van de in artikel 10, lid 2, genoemde kerken; 
h. door zijn overlijden. 

6. Bij 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. Onder 
belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een lid van de Raad van 
Toezicht zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen. 

7. Een niet-voltallige Raad van Toezicht blijft volledig bevoegd, onverminderd de verplichting om 
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental te nemen. 
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8. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht benoemt de Identiteitsraad, op 
verzoek van hetzij een afgetreden lid van de Raad van Toezicht, het zij de Raad van Bestuur, het zij 
één van de medezeggenschapsorganen van de stichting, met inachtneming van het in deze 
statuten bepaalde, een nieuwe Raad van Toezicht.  

Artikel 13 Raad van Toezicht: taak en bevoegdheid 

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het functioneren van het College van 
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en iedere van de stichting uitgaande 
school. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als 
klankbord. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. 

2. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de Raad van Toezicht 
belast met 
a. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het 

bereiken van de doelen en gewenste resultaten; 
b. het toezien op de naleving door het college van bestuur van de wettelijke verplichtingen; 
c. het geven en onthouden van goedkeuring aan besluiten van het College van Bestuur als 

bedoeld in artikel 8 lid 2 tot en met 5. 
3. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens 

taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. 

Artikel 14 Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming 

1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vijf maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of 
drie of meer andere leden dan wel het College van Bestuur dit wenselijk achten. 

2. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering gehouden ter bespreking van de jaarstukken 
in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het 
jaarplan en de begroting voor het komende jaar. 

3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, nadat de jaarrekening is vastgesteld, 
wordt door de Raad van Toezicht een vergadering gehouden waarin de décharge van het College 
van Bestuur voor het beleid van het afgelopen boekjaar wordt behandeld. Het besluit tot 
décharge van het College van Bestuur wordt binnen zeven dagen na afloop van de vergadering 
van de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur medegedeeld. 

4. Het College van Bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van 
Toezicht met opgaaf van redenen te kennen geeft zonder het College van Bestuur te willen 
vergaderen.  
 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 15 Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het College van Bestuur houdt van de vermogenstoestand van de stichting zodanige 

aantekeningen bij dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden 
gekend. 

3. Het College van Bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het 
komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de 
Raad van Toezicht. 

4. Aan 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. De jaarstukken worden vergezeld van een rapport van een accountant 
binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. 
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5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de externe accountant. 
6. Het College van Bestuur stelt tevens een jaarverslag op. 
7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door 

het College van Bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
8. Het College van Bestuur bewaart de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten 

minste zeven jaar. 
 

Artikel 16 Conflictregeling 

De stichting beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten niet 
zijnde arbeidsconflicten tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, die erin voorziet dat 
een derde partij wordt betrokken bij de oplossing van het conflict. Die regeling komt tot stand in 
overeenstemming tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. 

Artikel 17 Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing 

1. Het College van Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen met dien verstande dat artikel 2 van 
deze statuten alsmede dit lid niet kan worden gewijzigd. Voorafgaand aan een besluit tot wijziging 
van de statuten wordt advies ingewonnen van de Identiteitsraad. 

2. Voor het besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van een voorafgaande goedkeuring is 
een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een 
vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal in functie zijnde leden van de Raad van 
Toezicht aanwezig is.  

3. Daartoe worden de leden van de Raad van Toezicht door de voorzitter van de Raad van Toezicht 
bijeen geroepen op een termijn van tenminste vier  kalenderweken, waarbij in de oproep het 
besluit tot statutenwijziging woordelijk is opgenomen.  

4. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het besluit tot 
juridische fusie en het besluit tot juridische splitsing. 

Artikel 18 Ontbinding en vereffening 

1. Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot 
ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 16 van deze statuten van overeenkomstige 
toepassing.  

2. De vereffening geschiedt door het College van Bestuur, dan wel door een door het College van 
Bestuur aan te wijzen (rechts)persoon. 

3. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen 
nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting 
gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van de door de vereffenaar(s) aangewezen 
persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de 
Kamer van Koophandel gehouden handelsregister. 

5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting. 


