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STATUTENWUZTGTNG/202 047 tO.Ot/t/ÊHy

Heden, eenendertig december tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus

Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden

mevrouw Emity Jasmijn Hyde, geboren te Haestrecht op eenentwintig november

negentienhonderdnegentig, werkzaam op het notariskantoor TeekensKarstens, gedomicitieerd -
Vondeltaan 57,2332 AA Leiden, te dezen handetend ats gemachtigde van de

bestuursvergadering van

St¡cht¡ng Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801, een stichting, gevestigd te-
Leiden, kantoorhoudende Duivenbodestraat 1,1,,231,3 XS Leiden, ingeschreven in het

handetsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28081935, hierna ook te-
noemen: de 'Stichting"

De verschenen persoon, handetend ats gemetd, verktaarde ats vo[gt:

- de Stichting is opgericht bijakte ven van omzetting vereniging in stichting op tien juni 
-tweeduizend dertien verteden voor mr. E.l. Kortlang, notaris gevestigd te Leiden;

- de statuten van de Stichting zijn nadien niet meer gewijzigd;

in de vergadering van het bestuurvan de Stichting gehouden te Leiden op vijftien

december tweeduizend twintig is met inachtneming van alte wettetijke en statutaire-
voorschriften besloten de stetuten van de Stichting integraatte wijzigen en opnieuwvast-

te ste[[en, van wetk bestuit btijkt het aan deze akte te hechten uittrekseI van de notulen -
van die vergadering (Bijtage);

- in laatstbedoetde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, atsmede-
iedere (kandidaat-)notaris, notarieeI medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore-
van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter rea[isering van

voormelde statutenwijziging attes te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen -
het vertijden van de notarië[e akte, van wetk bes[uit eveneens btijkt uit genoemde

notu [en

De verschenen persoon, handetend a[s gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besl.uit bij -
deze de statuten van de Stichtlng integraat te wijzigen en opnieuw vast te ste[[en, zodat deze-
ats votgt komen te luiden

Artiket 1 Begripsbepalingen

- Aanoestotene:

het bevoegd gezag dat met de stichting een aanstuitingsovereenkomst heeft gesloten.-
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een natuurtijk persoon die - a[ dan niet krachtens substitutie - het bevoegd gezag-
krachtens diens statuten rechtsge[dig vertegenwoordigt;

de rechtspersoon, die (een) scho(o)t(en) in stand houdt binnen de regio atsmede de 

-
rechtspersoon die (een) scho(o)t(en) voor voortgezet speciaaI onderwijs of een schooI voor-

speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, behorend tot ctuster 3 en 4 bedoetd in de Wet-
op de expertisecentra, in stand houdt waarvan de vestiging(en) is (zijn) gel.egen buiten het-

gebied van een samenwerkingsverband en die deel neemt een het onderhavige

samenwerki ngsverband;

Leertingen:

leerlingen van een aangesloten rechtspersoon van een school voor voortgezet onderwijs -
dan weIvoortgezet speciaaI onderwijs in de regio en leertingen die woonachtig zijn in de-
regio maar zijn ingeschreven bij een buiten de regio gevestigde schooI van een

aangestoten rechtspersoon wear voortgezet speciaaI onderwijs wordt verzorgd, behorend-

tot ctuster 5 en 4 ats bedoetd in de Wet op de expertisecentra;

de raad als bedoetd in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op Schoten;

Ondersteuningsptan:

het ptan ats bedoetd in artikel 17a van de Wet op het voortgezet onderwijs

Ondersteu n ingsp [an raad:

de raad ats bedoeld in artiket4a van de Wet Medezeggenschap op Schoten;

Ouders:

de ouders, voogden en verzorgers van leerlingen;

het bij ministeriëte rege[ing aan het samenwerkingsverband eangewezen aaneengestoten -
gebied waarbinnen het samenwerkingsverband haar doeI verwezentijkt, genaamd vo 

-2801.;

(onderhavige) rechtspersoon ats bedoetd in artikel. tTavan de Wet op hetvoortgezet 

-onderwijs en artikel 28a van de Wet op de expertisecentra;

Schoten(schoot)

atle vestigingen van schoten voor voortgezet onderwijs, van schoten voor voortgezel 

-speciaaI onderwijs en van scho[en voor speciaaI en voortgezet speciaaI onderwijs, voor-



zover daaraan voortgezet speciaaI onderwijs wordt verzorgd, behorend tot cluster 3 en 4 -
bedoetd in de Wet op de expertisecentra en gevestigd in voormetde regio;
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het tijdvak van één augustus tot en met éénendertig ju[i daaraanvolgend.

een (de) door het bevoegd gezag vest te stetlen beschrijving(en) van de voorzieningen die -
op de onder haar bevoegd gezag ressorterende scho(o)t(en) zijn getroffen voor leertingen-

die extra ondersteuning behoeven;

Schriftel.iik lbericht):

etk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een 

-[angs e[ektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of -
afkomstig van het adres dat voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt;

Stichting:

St¡chting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs regio Leiden;

Wet op het voortgezet onderwijs

Artiket 2 Naam

De naam van de stichting ¡s:St¡cht¡ng Samenwerkingsverband Voortgezet Onderuijs regio 

-Leiden.

Artiket 3 Zetet en Duur

t. De stichting heeft haar zetel te Leiden.

2. De stichting is opgericht voor onbepaatde tijd

Artikel4 Doet en grondstag

t. De stichting heeft ten

a. het vormen en in stand houden ven een regionaal samenwerkingsverband in de zin -
van de wet;

b. het (doen) reatiseren ven een samenhangend geheel van

ondersteuningsvoorzieningen binnen en tussen a[[e schoten;

c. het (doen) realiseren dat zoveel mogetijk van de in voormetde regio woonachtige 
-leertingen een ononderbroken ontwikketingsproces kunnen doormaken;

d. een zo passend mogetijke plaats in het onderwijs te krijgen voor in voormelde regio-

woonachtige leerlingen die extra ondersteuning behoeven

alsmede aI hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.-



3. De stichting wiI haar doel bereiken door:
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2. De stichting heeft in ieder gevattottaak, de uitvoering van het bepaal.de in artiket ITavan

de wet:

a. het vaststellen van een ondersteuningsplan ats bedoeld in artiket tTaLid 8 van de-
Wet;

b. het verdelen van toewijzen van ondersteuningsmiddelen en

ondersteuningsvoorzieni ngen aan de aangestotenen;

c. het beoordeten of leerlingen toelaatbaar zijn tot het voortgezet speciaal. onderwijs, -
het praktijkonderwijs en het orthopedagogisch-didactisch centrum van het

samenwerkingsverband, op verzoek van het bevoegd gezag van een school waar de -
leerting is aangeme[d of ingeschreven;

d. het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een teerting op verzoek vên 

-het bevoegd gezag van een schootwaar de leerting is aangemeLd of ingeschreven; 
-e. het in stand houden ven een permanente commissie leerlingenzorg;

atsmede het verrichten van aI hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
-bevordertijk is, in de meest ruime zin van hetwoord. andere middeten die aan hetdoet 
-van de stichting dienstbaar kunnen zijn.

a. besluitvorming over de wijze van verdelen en toewijzen van de

ondersteuningsmidde[en en ondersteuningsvoorzieningen aan de schoten

b. het inrichten en in stand houden van een orthopedegogisch-didactisch centrum;-
c. het uitoefenen van door de bevoegde gezagsorganen aan de stichting overgedragen -

bevoegdheden

d. het bevorderen van de samenwerking tussen aangeslotenen van de stichting en het -
functioneren ats een overleg platform;

e. het inrichten en in stand houden van een schootdirecteurenoverteg, zoats nader 

-genoemd in artikel L3 van deze statuten

het zorgdragen voor en faciliteren van een toereikende organisatie en deskundige-
ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen uit de regio, a[smed€ voor-
overdracht van de deskundigheid op dit gebied tussen de aangestotenen van de 

-stichting;

g. het bevorderen van de deskundigheidsuitwisse[ing binnen het

samenwerkingsverband en het adviseren van de aangestotenen inzake de

deskundigheidsbevordering van leraren in retatie tot het doel van de stichting;

h. het bevorderen van de samenwerking tussen bevoegde gezagen in en buiten de 

-
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regio, atsmede de samenwerking met andere organisaties die werkzaam zijn ten-
behoeve van onderwijs in de meest brede zin van het woord;

i. andere middel.en die aan het doel van de sticht¡ng dienstbaar kunnen zijn.

4. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 5 Aangeslotenen

t. Aangesloten kunnen slechts zijn het bevoegd gezag van de schoten die in de regio-
gevestigd zijn dan weI het bevoegd gezag van een schooI voor voortgezet speciaat-
onderwijs of een schooI voor speciaaI en voortgezet speciaaI onderwijs vormen, behorend -
tot cluster 3 en 4, bedoel.d in de Wet op de expertisecentra, wearvan de vestiging of 

-vestigingen zijn getegen buiten het gebied ven een samenwerkingsverband doch die 

-wensen deeI te nemen aan het onderhavige samenwerkingsverband.

2. Aangestotene is dat bevoegde gezagsorgaan dat zich schriftetijk ats aangestotene bij het -
bestuur heeft aangemetd en voldoet aan in tid L van dit artiket genoemde eis, en door het-

bestuur a[s aangestotene is toegelaten.

3. Rechten en plichten van de aangeslotenen ten aanzien van de stichting op basis van het-
gestetde in deze statuten worden nader geregetd in een aanstuitingsovereenkomst. ln 

-deze aans[uitingsovereenkomst wordt tevens gerege[d wanneer de aanstuiting ven een 
-

bevoegd gezag eindigt.

4. De aangestotenen eerbiedigen elkanders identiteit en de stichting houdt daar bij de 

-uitvoering van de taken rekening mee.

Aftiket 6 Getdmiddeten

De getdmiddelen welke het samenwerkingsverband ter beschikking staan bestaan uit:

1. de bekostiging door het Rijk ten behoeve van de bekostiging van de wettel.ijke taken van -
het samenwerkingsverband;

2. de bijdragen van de aangeslotenen;

3. stichtingskepitaaI en de inkomsten daaruit;

4. subsidies, giften, schenkingen en andere baten;

5. erfstetlingen en legaten, welke atleen onder het voorrecht van boedelbeschrijving mogen -
worden aanvaard

Artiket 7 St¡cht¡ngsorganen

t. De stichting kent ats organen

a. het bestuur, titulair aan te duiden a[s de directeur-bestuurder

b. de Raad van Toezicht.
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2. Het bestuur functioneert ats stichtingsbestuur. De Raad van Toezicht functioneert ats 

-intern toezichthoudend orgaan.

3. Het bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Toezicht tijdig over de informatie

beschikt die vereist is voor de uitoefening van het intern toezicht. Ook voorziet het 

-
bestuur in administratieve ondersteuning ten behoeve van de Raad van Toezicht.

4. De stichting kent buiten de in Lid 1 genoemde organen, geen andere organen die namens-

de stichting kunnen handeten of zeggenschap in de zin van (gedeel.de) bestuursmach

kunnen uitoefenen, behoudens natuurtijke personen die daartoe op basis van een

uitdrukkel.ijke votmacht door het bestuur worden aangewezen

Artikel 8 Bestuur (samenstetling)

t. Het bestuur bestaat uit minimaa[ één persoon, zijnde bij één persoon: de directeur-

bestuurder van de stlchting. Het aantaI bestuursteden wordt vastgestetd door de Raad van-

Toezicht. lndien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wordt één van hen door de-

Raad van ïoezicht eangewezen ats voorzitter

2. De leden van het bestuur zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de 

-stichting

3. Tot Lid van het bestuur kan niet worden benoemd een persoon die reeds een bestuur- of-
toezichtfunctie vervu[t bij een aangestotene van de stichting, noch een persoon die Lid is -
van de Raad van Ïoezicht van de stichting of die in de voorafgaande twee jaar Lid van de -
Raad van Toezicht is geweest.

4. De [eden van het bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad vên 

-Toezicht stett de arbeidsvoorwaarden van de leden van het hestuur vast.

5. ln vacatures moet zo spoedig mogel.ijk worden voorzien. lngevalvan één of meer

vacetures in het bestuurvormen de overbtijvende bestuursteden niettemin een wettig 

-bestu ur

De Raad van Toezicht kan een lid van het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe -
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste

twee derde van de getdig uitgebrachte stemmen.

7. De leden van het bestuur zijn bevoegd te atlen tijde zel.f hun ontstag te nemen, mits dit-
schriftel.ijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden

8. Een Lid van het bestuur defungeert

a. door zijn overlijden

b. door zijn aftreden;

c. door zijn ontstag.
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9. Bij ontstentenis, schorsing of ontstag van het voLtaLlige bestuur, wordt het bestuur-
waargenomen doorde Raad van Toezicht, onverminderd de bevoegdheid van de Raad van-

Toezicht één of meer personen voor bepaalde tijd ats waarnemend bestuurslid te

benoemen.

Artiket 9 Taken en bevoegdheden bestuur

7. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. lndien het bestuur uit meer 
-dan één persoon besteet, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe ean de 

-
voorzitter tezemen met een ander [id van het bestuur

3. Het bestuur is niet bevoegd te bestuiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen anders dan in het kader van-

een schenking of erfrechtel.ijke verkrijging, tenzij het bestuur de goedkeuring van de Raad -
van ïoezicht heeft verkregen

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich

ats borg of hoofdetijk medeschutdenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich -
tot zekerheidste[[ing voor een schutd van een ender verbindt, tenzij het Bestuur de 

-
goedkeuring van de Raad van Toezicht heeft verkregen.

5. De Raad van Toezicht vertegenwoordigt de stichting in de gevatten waarin naer het-
oordeel van de raad sprake is van een tegenstrijdig belang tussen het bestuur en de 

-stichting.

6. Het bestuur geeft teiding aan de dagetijkse geng van zaken binnen het

samenwerkingsverband en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beteid en -
de activiteiten van het samenwerkingsverband en is bevoegd alte daarvoor noodzakel.ijke-

hande[ingen te verrichten

7. Het bestuur geeft teiding aan het personee[ dat is verbonden aan het

samenwerkingsverband en is verantwoordetijk voor het op elkaar afstemmen van het 

-ondersteuningsbeteid.

8. Het bestuur is bevoegd een bestuursreglement vast te stetten wearin die onderwerpen-
worden geregeLd, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeting behoeven, mits-
hiertoe de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is.

9. Het bestuursregtement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn

10. Het bestuur is bevoegd het bestuursregtement te wijzigen of te beëindigen, mits hiertoe-
de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht verkregen is.
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11,. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor bestuiten -
strekkende tot

a. vaststetting van de strategische doetstetlingen van de stichting (missie en visie);-
b. vaststelling van het ondersteuningsptan en de (meerjaren)begroting van het

samenwerkingsverband;

c. vaststetting van het jaarverstag van de stichting;

d. vaststelting van het managementstatuut;

e. vaststelting of wijziging van reg[ementen ter uitvoering van het bepaatde in de-
statuten;

f. aanvraag van failtissement van de stichting en van surséance van betaLing;

S. wijziging van de statuten, tot fusie of spl.itsing van de stichting en ontbinding van de-

stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueeI batig sal.do.

1,2. Voorstetten voor besluiten a[s bedoetd in Lid L0 en ].1 worden door het bestuur aan de-
Raad van Toezicht voorgetegd voorzien van een schriftetijke toe[ichting met vermetding -
van de gevolgen van het beoogde bestuit.

1,3. Voorbehouden aan het bestuur is de benoeming, schorsing en het ontslag van

personeetsteden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.

74. De stichting is in z ijn hoedan igheid a [s werkgever aa ngestoten bij een comm issie VâÍì 

-beroep en een klachtencommissie.

15. Het bestuur voert ten aanzien van arbeidsvoorwaardetijke aspecten van het personeel 

-DecentraaI Georganiseerd Over[eg.

16. Het bestuur voert het overteg met de medezeggenschapsraad en de

ondersteuningsp[anraad van het samenwerkingsverband.

Artiket 10 Raad van Toezicht

7. De Raad van Toezicht bestaet uit maximaaI vijf personen afkomstig uit de aangeslotenen, -
aangevu[d met een onafhankel.ijk voorzitter en een onafhanketijk tid, derhatve maximaa[ -
zeven personen. Bij regtement wordt nader bepaa[d hoe de samenstetling van de raad van-

toezicht afkomstig uit de aangestotenen routeert; de maxima[e benoemingstermijn van 
-een lid van de raad van toezicht afkomstig uit de aangeslotenen is tweemaaI twee jaar.-

2. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht, met in achtneming

van de procedure ats bepaald in het reglement, benoemd.

De (onafhanketijke) voorzitter en het onafhankel.ijk Lid van de Raad van Toezicht worden-
benoemd op basis van een vooraf openbaar gemaakt kwatiteitsprofie[. Onder een

onafhanketijk voorzitter en onafhanketijk tid worden verstaan: een persoon die niet-



getijktijdig of in de afge[open twee jaren bestuurtijke of toezichthoudende

verantwoordetijkheid draegt of heeft gedragen bij één van de aangestotenen

respectievelijk niet ats werknemer, ouder of anderszins een gezegs-of contractrelatie heeft

(gehad) met één van de aangeslotenen

3. De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een vicevoorzitter aen. Deze zit de vergadering-

van de Raad van Toezicht voor als de onafhanketijk voorzitter niet aanwezig is. Mocht de -
vicevoorzitter ook afwezig zijn dan voorzien de aanwezige leden in de Leiding van de 

-vergadering

4. De onafhanketijke teden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn een persoon in dienst -
(geweest) van de stichting

5. De leden van de Raad van Toezicht, uitgezonderd de onafhanketijke teden, worden

benoemd voor een periode van twee )aar.Zij treden afvolgens een door de Raad van 

-Toezicht op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden lid van de Raad van 

-Toezicht is onmiddettijk herbenoembear, met dien verstande dat de totale zittingsduur 
-niet [anger kan zijn dan vier jaar. Het in een tussentijdse vacature benoemd [id van de 

-Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de ptaats in van degene in wiens 
-vacature hij werd benoemd. De onafhanketijke teden worden benoemd voor een periode-

van vier jaar.Zi) zijn onmiddettijk herbenoembaar, met dien verstande dat de tota[e

zittingsduur niet langer kan zijn dan acht jaar

6, ln vacatures moet zo spoedig mogel.ijk worden voorzien. Ten aanzien van de vervulting 
-van een vecature vraagt de Raad van Toezicht voorafgaand advies aan het bestuur.

lngeval van één of meer vacetures in de Raad van Toezicht, vormen de overblijvende 

-leden niettemin een rechtsgel.dige Raad van Toezicht.

7. De Raad van Toezicht kan een [id, waaronder ook de onafhankelijke leden, van de Raad-
van Toezicht schorsen of ontslaan indien zij deertoe termen aanwezig acht. Voor een 

-bestuit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derde van de getdig-
uitgebrachte stemmen.

8. De leden van de Raad van Toezicht zijn bevoegd te atlen tijde zetf hun ontslag te nemen,-

mits dit schriftetijk geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.-
9, Een tid van de Raad van Toezicht defungeert:

a. door zijn overtijden;

b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;

c. door zijn aftreden;
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d. door zijn ontstag;
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door het verlies van de functie of kwatiteit op grond waarvan hij tot Lid van de Raad-

van Toezicht is benoemd

Artiket 11 Taken en bevoegdheden Raad van Toezicht

t. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beteid van het bestuur en op de algemene 
-gang van zaken binnen de stichting alsmede het uitoefenen van die taken en

bevoegdheden die in deze statuten aan de Raad van Toezichtzijn opgedragen of

toegekend. Hij adviseert naar eigen inzicht het bestuur. Bij de vervutling van hun taak 

-richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het betang van de stichting. De Raad -
van ïoezicht vervutt het werkgeverschap jegens het bestuur

2. De Raad van Toezicht stett een regtement vast waarin onder meer haar taken, doelen en-
werkwijze nader worden geregetd. Ook stett zij een toezichtkader vast.

3. De Raad van Toezicht is vrij in de wijze weerop zijzich laat informeren over de stichting. -
4. De Raad van Toezicht ziet toe op de nateving van de wettetijke verptichtingen, de code 

-goed bestuur ats bedoe[d in artikel 103 tid ]- a van de Wet op het voortgezet onderwijs en -
de afwijkingen van die code, maar ook op de rechtmatige verwerving en de doetmatige en-

rechtmatige bestemming en aanwending van de middeten van het samenwerkingsverband

verkregen op grond van de Wet op het voortgezet onderwijs

5. De Raad van Toezicht is belast met het jaarLijks afteggen van verantwoording over de-
uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in hetjaarverslag.

6. De Raad van Toezicht is betast met het aanwijzen van de registeraccountant ats bedoeLd -
in artike[ 393, eerste tid van Boek 2 van het Burqertijk Wetboek.

7, De Raad van Toezicht dient conform artiket 9, het elfde tid de (meerjaren)begroting van -
het samenwerkingsverband, het ondersteuningsptan respectievetijk het jaarverstag van de-

stichting goed te keuren.

Artiket 12 Besluitvorming Raad van Toezicht

t. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijl.s ats nodig is voor de juiste uitoefening van zijn -
taak, doch jaarl.ijks ten minste drie maat. Vergaderingen worden voorts gehouden indien-
de voorzitter dit wensetijk acht, of indien één van de overige leden van de Raad vâî 

-Toezicht, of indien het bestuur een met redenen omkleed verzoek daartoe aan de

voorzitter richt.

2. Van de te houden vergaderingen wordt ten minste één vergadering gehouden binnen zes-
maanden na afloop van het kalenderjaar (de jaarvergadering), behoudens vertenging van -
deze termijn door de Raad van Toezicht. ln deze vergadering bespreekt de Raad vân 

-Toezicht met het bestuur hetjaarverstag over de gang van zaken in de stichting en het 
-
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gevoerde beteid van het verstreken boekjaar, de balans en de staat van baten en lasten 
-met een toetichting atsmede de meerjarenbegroting en komt de vaststetling van deze 

-stukken aan de orde.

ïevens presenteert het bestuur daarbij zijn (beteids)ptannen voor het komende jaar. 

-De vastgestetde stukken worden ondertekend door de leden van de Raad van Toezicht en -
van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan-

onder opgave van redenen metding gemaakt. Na verloop van de termijn kan iedere

aangestotene in rechte vorderen van de gezamentijke bestuurders en toezichthouders dat-

zi) deze verptichtingen nakomen.

3. Tevens tegt de Raad van Toezicht in de jaarvergadering rekening en verantwoording af 
-over de uitvoering van zijn toezichthoudende taken en de uitoefening van zijn

toezichthoudende bevoegdheden over het verstreken boekjaar, aan de hand van de door-
de Raad van Toezicht vastgestetde jaarrekening en jaarverstag. Het bestuur geeft in het-
jaarverslag aan in welke mate de voor dat jaar gestelde doetsteltingen zijn gehaatd, wetke-

activiteiten het heeft ontptooid en welke maatregeten zijn genomen om de beoogde-
missie en doetstettingen te bereiken. Daarbij geeft de Raad van Toezicht aan of votdaan is -
aan de uitspraken zoats vermeld in het toezichtkader

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij afwezigheid door de

vicevoorzitter dan weI degene die door de bestuursvergadering wordt aangewezen. 

-
Het bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht ats reget bij.

5. leder tid van de Raad van Toezicht heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Stemming-

geschiedt monde[ing, tenzij een of meer leden een schriftetijke stemming wensen.-
6. Om rechtsgeldige bestuiten te kunnen nemen, is vereist dat twee/derde van het aantal in-

functie zijnde leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een tid van Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid van de Raad 
-

van Toezicht doen vertegenwoordigen, doch stechts bij schriftetijke vo[macht betrekking -
hebbend op een bepaatde vergadering

8. De oproep geschiedt schriftel.ijk door of namens de voorzitter, ten minste zeven dagen-
vóór de vergadering za[ worden gehouden en bevat een opgeve van de onderwerpen

welke ter vergadering in behandeting zu[[en komen. Over niet in de oproep vermelde-
onderwerpen kunnen geen bes[uiten genomen worden, tenzij de vottattige Raad van-
Toezicht aanwezig is en het bestuit met algemene stemmen wordt genomen.

9. AL[e besluiten worden genomen met votstrekte meerderheid van de ter vergadering-
uitgebrachte getdige stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaal.d. Blanco stemmen -
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worden geacht niette zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een-
doorstaggevende stem.

10. Het in een vergadering uitgesproken oordeeI van de voorzitter of bij diens afwezigheid de -
vicevoorzitter omtrent de uitstag der stemming is bestissend.

tt. Wordt echter onmiddetl.ijk na het uitspreken van het hiervoor bedoel.de oordeel de-
juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming ptaats, wanneer de meerderheid van de-
vergadering dit verlangt.
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Door deze stemming verva[[en de rechtsgevotgen van de oorspronkel.ijke stemming.-
Over personen wordt schriftetijk gestemd. lndien bij stemming over personen de vereiste -
meerderheid niet wordt gehaa[d, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het 

-hoogste aanteI stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. lndien-

dan ook de stemmen staken, beslist terstond het [ot.

14. De Raad van Toezicht kan ook schriftel.ijk buiten vergadering worden geraadpteegd, mits -
atle leden van de Raad van Toezicht zich schriftetijk over het te nemen besl.uit uitspreken -
en geen van deze leden zich tegen deze wijze van bestuiten verzet. Het bepaatde omtrent -
de uitoefening van het stemrecht en de vereisten voor de bestuitvorming in de

vergadering van de Raad van Toezicht is op deze wijze van bestuitvorming zoveel

mogel.ijk van overeenkomstige toepassing

Tenminste twee keer per jaar is er een vergadering van de Raad van Toezicht en het 

-bestuur gezamenlijk, waarbij de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomstte -
voeren beteid wordt besproken

16. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappetijke vergadering zijn het bestuur en de-
Raad van Toezicht getijketijk bevoegd.

t7. De gemeenschappetijke vergaderingen worden geteid door de voorzittervan de Raad van-
Toezicht.

18. van de vergaderingen van de Raad van Toezicht en van de gemeenschappetijke

vergaderingen worden notulen gehouden, die in de eerstvotgende vergadering worden 
-vastgeste[d en ten bewijze daarvan worden ondertekend door de voorzitters van de Raad -

van Toezicht en het bestuur

Artiket 13 Directeurenoverleg

t. Er is een directeurenoverteg dat het bestuur adviseert in de beteidsvoorbereiding

beleidsuitvoering van het ondersteuni ngsp[an.

2. Een Lid van de raad van toezicht van de stichting kan niet tevens aan het

directeurenoverteg deeInemen.
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3. De taken van het schootdirecteurenoverteg worden nader bij regtement geregeLd.

Artiket 14 Breed bestuurtijk overteg

7. Er is een breed bestuurlijk overleg binnen de stichting waareen a[[e aangestoten bevoegde

gezagen deelnemen.

2. Het bestuur betegt ten minste twee maal per jaar een bijeenkomst ven het

overtegplatform waarin de aangestotenen worden geïnformeerd en geconsulteerd over te -
voeren (nieuw) beteid en de uitvoering van het Ondersteuningsptan.

3. Het breed bestuurl.ijk overleg brengt in etk gevaI advies uit over

a. de(meerjaren)begrotingvan hetsamenwerkingsverband;

b. het ondersteuningsptan van het samenwerkingsverband;

c. een wijziging in de statuten van het samenwerkingsverband.

4. De taken en werkwijze van het overlegptatform worden nader bij reglement geregetd. 

-Artikel 15 Geschitlenregeling en mediation

7. ln geval van geschilten over de toepassing van de samenwerking tussen de bevoegde-
gezagen in het kader van het samenwerkingsverband, zu[[en de partijen die het geschit-
betreft trachten het geschiI in eerste instantie op te lossen met behutp van mediation.-
Eerst indien het onmogelijk gebteken is een geschiI a[s hiervoor bedoe[d op te lossen met-

behutp van mediation, heeft etke partij het recht om het geschil. voor te leggen aan de-
Landel.ijke arbitragecommissie waarbij het samenwerkingsverband is aangestoten.

Geschil.ten worden beslecht overeenkomstig het regtement van de arbitragecommissie. 
-2. Een aangestotene van de stichting kan zich binnen zes weken na een door de Raad van 
-Toezicht casu quo het bestuur genomen bestuit enlof andere handeting in het kader van-

het samenwerkingsverband wenden tot de arbitragecommissie a[s bedoetd in het eerste-
tid indien hijvan oordeeI is dat hijdoor het bestuiten/of die handel.ing ernstig in zijn-
belangen wordt aangetast. De commissie doet een voor alte partijen bindende uitspraak. -

Artiket 16 Procedure ondersteuningsptan

7. Het bestuur stett ten minste éénmaal in de vier jaar een ondersteuningsptan vast.

2. Het bestuur consulteert de aangesloten schoolbesturen in het overtegptatform over een -
voorstel voor het ondersteuningsptan en legt het voorstel voor het ondersteuningsplan 

-voor aan de Raad van Toezicht.

3. Het bestuur zendt het voorstel voor het ondersteuningsptan aan de burgemeester en 

-wethouders van de gemeenten van de regio van het samenwerkingsverband en voert met -
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wethouders en het bestuur ste[[en hiertoe gezamentijk een overtegprocedure vast we[ke-
procedure in ieder gevaI een geschittenregeting dient te bevatten.

4. Het bestuur overtegt over het voorstel voor het ondersteuningsp[an met h

samenwerkingsverband als bedoetd in artikel 18a Lid 2 van de Wet op het primair

onderwijs, waarvan de regio geheel of gedeettel.ijk samenvalt met de regio van het 

-
onderhavige samenwerkingsverband.

5. Het bestuur zendt het voorstet voor het ondersteuningsptan, nadat het in Lid 3 en tid 4-
vermetde overleg heeft plaats gehad, tijdig ter instemming aan de

ondersteu n i ngsp[a n raad

Het bestuur stelt, doch niet voordat instemming van de ondersteuningsptanraad €ñ 

-
goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen en niet voordat het overteg bedoetd in

Lid 3 en [id 4 van dit artikel. heeft ptaatsgevonden, het definitieve ondersteuningsptan vast.

Het bestuur draagt er zorg voor dat het definitieve ondersteuningspl.an, vóór één mei van-
het jaar voorafgaande aan de periode waarop het ptan betrekking heeft, wordt

toegezonden aan de onderwijsinspectie

Artiket 17 lnformatieplicht

t. Etke aangestotene voorziet het bestuur van alte informatie die benodigd is voor een goede

uitvoering van de taken van de stichting.

2. De aangeslotenen sturen vóór vijftien oktober van etk jaar hun tetgegevens van één

oktober naar het bestuur

Artiket 18 Medezeggenschap

7. Aan het samenwerkingsverband is een medezeggenschapsraad verbonden. Het bestuur 
-stett een reglementvast met inachtneming van de bepatingen in de Wet

Medezeggenschap op Scholen.

2. Deze medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van het

onderwijsgevend en het onderwijsondersteunend personeel van het

samenwerkingsverband, die wordt gekozen uit en door het personeeI dat in dienst is, dan-
wel ten minste zes maanden te werk is gestetd zonder benoeming, bij het

samenwerki ngsverba nd.

3, Het samenwerkingsverband stelt tevens een ondersteuningsptanraad in. Het bestuur ste[t -
een reglement vast voor de ondersteuningsplanraad met inachtneming van de bepatingen-

van de Wet Medezeggenschap op Schoten.

4. De ondersteuningsplanraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd uit en door de-
leden van de afzonderlijke medezeggenschapsraden van de scholen en wel zodanig dat -
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het aanta[ leden gekozen uit personeel onderscheidentijk ouders en leerlingen etk de hetft

van het aanta[ leden van de ondersteuningsptanraad bedraagt.

5. De ondersteuningsplanraad bestaat maximaaI uit twee leden per aangesloten bevoegd 
-qezag

6. Het samenwerkingsverband behoeft de voorafgaande instemming van de

ondersteuningsplanraad met betrekking tot de vaststelting of wijziging van het

ondersteuningsp[an

7. De aangeslotenen van het samenwerkingsverband zijn verpl.icht de afzondertijke

medezeggenschapsraden van de scholen vooraf in de getegenheid te stetlen om advies uit

te brengen over elk door de aangestotenen te nemen besluit met betrekking tot de

vastste[[ing of wijziging van het schootondersteuningsprofiet.

Artiket 19 Adviescommissie toelaatbaarheid

7. Het samenwerkingsverband stelt een commissie in waarin deskundigen ptaats nemen die-
het samenwerkingsverband adviseren over de toelaatbaarheid van leerl.ingen tot het-
onderwijs aan het voortgezet speciaaI onderwijs.

2. De adviescommissie bestaat uit minimaat drie Leden. De samenstetl.ing, werkwijz€ ên 

-financiering van de commissie is geregetd in het ondersteuningspLan

3. Het samenwerkingsverband neemt, met het advies van de commissie in overwegin

nemend, een bestissing over de toetaatbaarheid van de leerl.ing en geeft vervotgens aI dan

niet een toetaatbaarheidsverklaring afaan het bevoegd gezag van de schootvan de-
betreffende teerting en verstrekt de ouders ven de leerting een afschrift van de bestissing.-

Artiket 20 Bezwaaradviescommissie

t. Het samenwerkingsverband heeft een commissie die adviseert over bezwaarschriften 

-betreffende bes[issingen van het samenwerkingsverband over de toetaatbaarheid van-
leertingen tot het voortgezet speciaaI onderwijs;

2. De geschittencommissie bestaat uit een voorzitter en minimaaI twee leden. De voorzitter -
maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordetijkheid van het

sa menwerki n gsverband.

3. Het bestuur stett een reglement vast voor de werkwijze van deze commissie.

4. Tegen een bestissing van het samenwerkingsverband op het verzoek om een

toelaatbaarheidsverktaring staet bezwaar en beroep bij de bestuursrechter open

Artiket 21 Privacyreglement en informatievoorziening aan ouders

Het samenwerkingsverband stelt een privacyregtement vast waarin staat verme[d wie en op 
-wetke wijze persoonsgegevens mogen worden verwerkt, hoe de beveil.iging van de gegevens 
-
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plaats dienttevinden en wetke rechten (inzage, correctie, vernietiging) betrokkenen hebben. -
Het privacyregtement dient passende waarborgen te bieden ter bescherming van de

persoonlijke levenssfeer van betrokkenen onder meer tegen misbruik van de gegevens, tegen -
het verwerken van onjuiste gegevens en om te voorkomen dat persoonsgegevens worden-
verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn.
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Artikel 22 Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting is getijk aan het ka[enderjaar

2. Het bestuur van de stichting is verpticht van de vermogenstoestand van de stichting en-
van aI hetgeen verder de financiën van de stichting betreft op zodanige wijze boek te-
houden dat daaruit te atlen tijde de rechten en ptichten ven de stichting kunnen worden-
gekend

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesLoten. Daaruit -
wordt door het bestuur binnen vijf maanden na aftoop van het boekjaar een jaarrekening -
opgemaakt bestaande uit een batans en een staatvan baten en laste over het afgelopen-
boekjaar. Voorts stelt het bestuur een jaarverstag op. De balans, de staat van baten en 

-lasten en hetjaarverstag behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4. De jaarrekening wordt ingericht overeenkomstig de wettel.ijke bepal.ingen en de richttijnen

van het Ministerie van Onderwijs, Cuttuur en Wetenschap.

5. Verder wordt de jaarrekening gecontroleerd door de accountant die door de Raad van-
Toezicht is benoemd. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verstag uit aan de Raad-

van Toezicht en geeft de uitsl.ag van zijn onderzoek weer in een verktaring over de-
getrouwheid van de in het vorige leden bedoe[de stukken. Hij brengt zijn verstag ter-
kennis van het bestuur

6. ln een vergadering van de Raad van Toezicht die jaartijks binnen zes maanden na afloop-
van het boekjaarwordt gehouden, legt het bestuur rekening en verantwoording afover-
het verstreken boekjaar, aan de hand van de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en

jaarvers[ag

7. Het bestuur zendt binnen één maand na vaststetting van de jaarrekening en jaarverstag-

een exemptaar daarvan aan de aangeslotenen.

8. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden €fl 

-andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artiket 2 3 Statutenwijziging

t. Een besluittotwijziging van de stetuten wordt, na goedkeuring van de Raad van Toezicht,-

genomen door het bestuur
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2. De oproep voor de vergadering van de Raad van Toezicht geschiedt schriftetijk door of-
namens de voorzitter, ten minste veertien dagen vóór de vergadering zal worden

gehouden en bevat de mededeting dat daarin de wijziging van de statuten zal worden 

-voorgesteld.

Degenen die de oproeping tot de vergadering van de Raad van Toezichtter behandeting-
van een voorstel tot goedkeuring van de statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten 

-
minste vijf dagen vóór de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

-voorgeste[de wijziging(en) woordel.ijk is (zijn) opgenomen, schriftetijk hebben verzonden -
aan de [eden van de Raad van Toezicht.

4. Ïot goedkeuring van de wijziging van de statuten kan slechts worden besloten wanneer-
ten minste twee derde van de in functie zijnde Leden van de Raad van Toezicht aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee derde van het aanta[-

uitgebrachte stemmen

5. ls niet twee derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd, -
dan wordt binnen vier, doch niet eerder dan twee weken daarna een tweede vergadering -
bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoa[s dat in de vorige vergadering -
aan de orde is geweest, ongeacht het aantaI aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan -
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de gel.dig 

-uitgebrachte stemmen.

6. Het Lid 4 en 5 bepaatde is niet van toepassing al.s tijdens de vergadering atte teden

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het bestuit tot goedkeuring van de

statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

7. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariëte akte is

opgemaakt.

8. Het hierboven bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besl.uit tot fusie ats 
-bedoel.d in artike[ 2:309 van het Burgerl.ijk Wetboek en op een besLuit tot (af)sptitsing ats -

bedoel.d in artiket 2:334a van het Burgertijk Wetboek.

Artiket 24 Ontbinding en vereffening

t. Behoudens de gevalten van ontbinding ats vermeLd in artikel.2;19 van het Burgertijk

Wetboek wordt de stichting ontbonden door een bes[uit daartoe van het bestuur. Het in -
deze statuten ten aanzien van statutenwijziging bepaalde is van overeenkomstige

toepassing

2. lndien bij een besluittot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de 

-
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3. Aanwezige getd/middeten van de stichting worden voor de datum van ontbinding naar 
-rato van het aanta[ leerlingen teruggestort naar de aangeslotenen.

4. Na de ontbinding btijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
-

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening btijven de bepatingen van de statuten en-
regtementen voor zover mogetijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de-
stichting uitgaan, moeten aan hear naam worden toegevoegd de woorden'in liquidatie'.-

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting moeten worden

bewaard door een door de vereffenaars aan te wijzen natuurtijke of rechtspersoon,-
gedurende zeven jaren na de vereffening

Artiket 2 5 Stotbepaling

ln atte gevalten waarin door de stetuten, regtementen of de wet niet is voorzien, bes[ist het 

-bestuur

Machtiging

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon btijkt uit het eerder genoemde uittrekset van-
de notuten.

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicitie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.-

Waarvan akte, verteden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte verme[d.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakel.ijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en-

toegeticht. De verschenen persoon heeft verktaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben -
kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervotgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddettijk daarna door de verschenen persoon -
en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.
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