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Onderqetekende: 

mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verklaart over de statuten van de 

stichting: Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haag landen, met zetel in de gemeente 

's-Gravenhage (de 'Statuten'), naar zijn beste weten het volgende: 

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; 

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte van statutenwijziging, verleden voor mr. 

Cornelis Adrianus de Zeeuw, voornoemd, op 20 oktober 2020. 

Getekend te 's-Gravenhage op 20 okto r 2020. 



PELS RI[CKEN 

STATUTEN 

per 20 oktober 2020 

van de stichting: 

Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden, 

met zetel in de gemeente 's-Gravenhage 

STATUTEN. 

Beqripsbepalinqen. 

Artikel l. 

l. l. In de statuten wordt onder "WHW" verstaan Wet op het hoger onderwijs en 

wetenschappelijk onderzoek. 

1.2. In de statuten wordt onder "de Minister" verstaan de Minister van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. 

1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een 

begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van 

dit begrip of woord in en omgekeerd. 

1.4. Overal waar in deze statuten wordt gesproken over "hij" of "zijn" dient tevens 

gelezen te worden "zij" respectievelijk "haar". 

Naarn en zetel . 

Artikel 2. 

2.1. De stichting draagt de naam: 

Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden. 

2.2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-Gravenhage. 

Doel. 

Artikel 3. 

3.1. De stichting verzorgt onderwijs en verricht onderzoek in de regio Haaglanden. 

3.2. De stichting heeft ten doel: 

het verzorgen van hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 

van de WHW; 

het verzorgen van onderwijs op posthbo-niveau, waaronder begrepen 

masteropleidingen; 

kennisoverdracht ten behoeve van de maatschappij, waaronder in ieder 

geval te verstaan bij-, na- en herscholing op het niveau van hoger 

beroepsonderwijs en post-hoger beroepsonderwijs, alsmede de 

aanwezigheid van lectoraten en kenniskringen en het verrichten van 
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toegepast onderzoek op het niveau van hoger beroepsonderwijs en post 

hoger beroepsonderwijs; 

Het verzorgen van onderwijs en het verrichten van onderzoek dienen bij te 

dragen aan de ontwikkeling van beroepen waarop het onderwijs is gericht. 

Voorts dient de door de stichting in stand gehouden instelling aandacht te 

schenken aan de persoonlijke ontplooiing en de bevordering van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid bij studenten en medewerkers. De 

stichting beoogt niet het maken van winst. 

3.3. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het oprichten en in stand houden van één of meer instellingen van 

hoger beroepsonderwijs of ander onderwijs; 

b. (het aangaan van) samenwerking met andere instellingen van hoger 

beroeps- en wetenschappelijk onderwijs of ander onderwijs; 

c. het onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van 

bedrijfsleven, non-profit instellingen, overheid en instellingen voor 

voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs ten einde het onderwijs af 

te stemmen op de vraag; 

d. het organiseren van cursussen en activiteiten die aansluiting geven op, 

respectievelijk bevorderlijk zijn voor de doelstelling als hiervoor in 

artikel 3.1 gemeld. 

3.4. Bij haar activiteiten gaat de stichting uit van de gelijkwaardigheid van mensen. 

De stichting bevordert wederzijds respect. Zij biedt ruimte aan 

levensbeschouwelijke pluriformiteit en ontmoeting. Bij toelating van studenten 

en cursisten wordt geen onderscheid gemaakt naar sekse, seksuele 

geaardheid, godsdienst of levensovertuiging, culturele achtergrond of 

huidskleur. De stichting werkt emancipatiegericht (in de brede betekenis van 

het woord) en met inachtneming van democratische verhoudingen en 

werkwijzen. 

Vermoqen. 

Artikel 4. 

Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt 

gevormd door: 

a. het kapitaal; 

b. college- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten; 

c. inkomsten uit contractactiviteiten en overige dienstverlening; 

d. subsidies van overheidswege en bekostiging door de overheid; 
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e. giften, donaties en hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten, met 

dien verstande dat erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder het 

voorrecht van boedelbeschrijving; 

f. overige inkomsten, renten en baten. 

Bestuur: samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag, belet en ontstentenis. 

Artikel 5. 

5.1. Het bestuur is het college van bestuur als genoemd in artikel 10.2 lid 1 van de 

WHW en is tevens het instellingsbestuur als bedoeld in artikel l. l. onder j. 

Waar in deze statuten gesproken wordt over het college van bestuur wordt 

tevens het instellingsbestuur bedoeld. 

5.2. Het college van bestuur bestaat uit ten minste twee (2) en ten hoogste drie (3) 

natuurlijke personen. Het aantal leden van het college van bestuur wordt 

vastgesteld door de raad van toezicht (als bedoeld in artikel 9 van deze 

statuten). De leden van het college van bestuur worden benoemd door de raad 

van toezicht. 

5.3. Een van de leden van het college van bestuur wordt door de raad van toezicht 

in functie tot voorzitter benoemd. De voorzitter van het college van bestuur 

stelt vast welk lid van het college van bestuur met welke taak meer in het 

bijzonder zal zijn belast. De voorzitter is bevoegd tussentijds wijzigingen in het 

takenpakket aan te brengen. 

5.4. Een lid van het college van bestuur kan te allen tijde worden geschorst en 

ontslagen door de raad van toezicht. De schorsing van een lid van het college 

van bestuur vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen dertig (30) dagen 

na de datum van ingang van de schorsing besi u it tot ontslag of tot opheffing of 

handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste zes (6) 

maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot 

handhaving van de schorsing werd genomen. 

5.5. Een besluit tot ontslag door de raad van toezicht kan slechts worden genomen 

met een meerderheid van twee/derde van de stemmen, uitgebracht in een 

onder meer daartoe door de voorzitter van de raad van toezicht 

bijeengeroepen vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht 

aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle 

leden, met inachtneming van de vorige zin, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, 

wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, welke tussen twee en zes 

weken na de eerste vergadering moet worden gehouden. In deze vergadering 

dient ongeacht het aantal aanwezige leden een besluit hierover te worden 

genomen. Het betrokken lid van het college van bestuur wordt in de 
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gelegenheid gesteld zieh in een vergadering van de raad van toezicht te 

verantwoorden. Daarbij kan hij zieh doen bijstaan door een raadsman. 

5.6. Een lid van het college van bestuur defungeert: 

a. door zijn overlijden; 

b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt 

verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen op 

hem al dan niet voorlopig-van toepassing wordt verklaard; 

c. door zijn onder curatele stelling; 

d. door zijn vrijwillig aftreden en/of door ontslag op eigen verzoek; 

e. door zijn ontslag door de rechtbank; 

f. door het berei ken van de pensioengerechtigde leeftijd; 

g. door zijn ontslag verleend door de raad van toezicht; 

h. door het aanvaarden van een benoeming tot lid van de raad van 

toezicht of lid van een college van bestuur dan wel lid van een centrale 

directie van een vergelijkbare onderwijsinstelling. 

5. 7. Een vacature ontstaat bij het defungeren van een lid van het college van 

bestuur. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien, tenzij de raad 

van toezicht bij het defungeren van een lid van een driehoofdig college, besluit 

en vaststelt het aantal leden van het college van bestuur terug te brengen 

naar twee. Een niet voltallig college van bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 

Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het college van bestuur, 

niet zijnde alle bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen 

de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele college van 

bestuur waar. 

Bij ontstentenis of belet van alle leden van het college van bestuur of van het 

enige (overgebleven) lid van het college van bestuur wordt het college van 

bestuur waargenomen door één persoon die daartoe door de raad van toezicht, 

al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen. 

Gaat de raad van toezicht niet binnen twee (2) weken tot een zodanige 

aanwijzing over dan wordt het college van bestuur waargenomen door de 

persoon die daartoe door de president van de rechtbank van het 

arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd, op verzoek van één of 

meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen. 

5.8. De raad van toezicht hoort vertrouwelijk de medezeggenschapsraad als 

omschreven in artikel 11 over het voorgenomen besluit tot benoeming of 

ontslag van een lid van het college van bestuur. Het horen geschiedt op een 

zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 
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College van bestuur: taak en bevoegdheden. 

Artikel 6. 

6.1. Het college van bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het 

besturen geschiedt onder toezicht van een raad van toezicht als bedoeld in 

artikel 10.3.d van de WHW. 

6.2. Het college van bestuur heeft bovendien de leiding van de voorbereiding, de 

vaststelling en de uitvoering van het beleid van de door de stichting in stand 

gehouden hogeschool alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van 

zaken en het beheer van deze hogeschool. Dit binnen het kader van de door 

de raad van toezicht goedgekeurde meerjaren beleidsplannen (als bedoeld in 

artikel 9.4 onder k van deze statuten). 

6.3. Het college van bestuur kan hem bij wettelijk voorschrift opgedragen taken en 

bevoegdheden overdragen aan het management van een faculteit of het 

management van een andere organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 

10.3.a WHW. De overdracht van deze bevoegdheden geschiedt bij 

bestuursreglement. 

6.4. Taken en bevoegdheden die niet uitdrukkelijk bij deze statuten zijn toegekend 

aan de raad van toezicht komen toe aan het college van bestuur. 

6.5. Het college van bestuur verstrekt de raad van toezicht en de 

medezeggenschapsraad alle relevante inlichtingen die voor de uitoefening van 

diens taak noodzakelijk zijn. 

6.6. Het college van bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle 

rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen de rechtshandelingen 

als bedoeld in artikel 291 lid 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

6. 7. Het college van bestuur heeft een adviesrecht ten aanzien van een benoeming, 

schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht. 

6.8. Bij een vacature in het college van bestuur stelt het college van bestuur tevens 

een profielschets op. 

College yan bestuur, yerkyyijze bij meerdere bestuursleden. 

Artikel 7. 

7. l. In de vergaderingen van het college van bestuur heeft ieder lid van het college 

van bestuur één stem. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid 

is voorgeschreven, worden alle besluiten van het college van bestuur genomen 

met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor een grotere 

meerderheid wordt onder meer verwezen naar artikel 7.2. Bij staking van 

stemmen beslist de voorzitter. 
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7.2. Het college van bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering 

besluiten nemen en is derhalve bevoegd buiten de vergadering besluiten te 

nemen, mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per 

fax/telex of e-mailbericht hun mening te uiten, waarbij in alle gevallen geldt 

dat de ontvanger de ontvangst van het verzonden bericht moet hebben 

bevestigd aan de verzender. Een besluit is alsdan genomen indien alle leden 

van het college_van bestuur zich vóór het voorstel hebben verklaard. Van elk 

buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de 

eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die 

vergadering wordt vermeid. 

7.3. Indien een besluit wordt genomen doordat de meerderheid van stemmen werd 

verkregen door de stemmen van de leden van het college van bestuur, zonder 

de stem van de voorzitter, geldt dat het besluit niet tot stand is gekomen. Er 

wordt alsdan een tweede vergadering uitgeschreven op een termijn gelegen 

binnen veertien (14) dagen nadat de in de vorige zin omschreven situatie zieh 

heeft voorgedaan. In deze tweede vergadering wordt over hetzelfde onderwerp 

vergaderd en gestemd. Mocht wederom een besluit worden genomen zonder 

dat de voorzitter zieh kan vinden in het besluit, dan zal het college van bestuur 

aan de raad van toezicht een bindend advies vragen. De raad van toezicht zal 

dit bindend advies binnen veertien dagen nadat het verzoek hem heeft bereikt, 

schriftelijk aan het college van bestuur doen toekomen. 

Besluiten omtrent daden van beschikken kunnen slechts in aanwezigheid van 

de voorzitter worden genomen, tenzij de voorzitter ter zake van het 

voorgenomen besluit een volmacht heeft verleend. 

7.4. De voorzitter respectievelijk een lid van het college van bestuur zijn gelijkelijk 

bevoegd een vergadering van het college van bestuur bijeen te roepen. 

7.5. De bijeenroeping van de vergaderingen van het college van bestuur geschiedt 

door de in artikel 7.4 bedoelde personen schriftelijk op een termijn van ten 

minste één (1) dag, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In 
spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van 

oproeping worden beperkt tot ten minste twee (2) uur. 

De vergaderingen van het college van bestuur worden gehouden ter plaatse 

binnen Nederland, te bepalen door degene die de vergadering bijeenriep, dan 

wel deed bijeenroepen. 

Indien wordt gehandeld in strijd met het hiervoor in dit artikel 7.5 bepaalde, 

kan het college van bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de 

ter vergadering afwezige leden van het college van bestuur vóór het tijdstip 
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van de vergadering hebben verklaard zieh niet tegen de besluitvorming te 

verzetten. 

7.6. Een lid van het college van bestuur kan zieh door een ander lid ter vergadering 

schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van het college van bestuur kan 

slechts één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. 

7.7. De voorzitter lei dt de vergaderingen van het college van bestuur. Bij zijn 

afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 

7 .8. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen 

worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden van het 

college van bestuur zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk 

geschieden. 

7.9. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag 

van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud vaneen 

genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk 

vastgelegd voorstel. 

7.10. Van het verhandelde in de vergaderingen van het college van bestuur worden 

notulen gehouden door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De 

notulen worden besproken en vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. 

Verteqenwoordiqinq . 

Artikel 8. 

8.1. Het college van bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet 

niet anders voortvloeit. 

8.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt, indien het college van bestuur uit 

meerdere personen bestaat, bovendien zelfstandig toe aan ieder lid van het 

college van bestuur. 

8.3. Het college van bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan 

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te 

vertegenwoordigen. 

Raad van toezicht . 

Artikel 9. 

9.1. Het toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang 

van zaken in de stichting is opgedragen aan een raad van toezicht, bestaande 

uit ten minste vijf (5) en ten hoogste negen (9) natuurlijke personen. 

9.2. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. 

9.3. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht vaneen functionele 

onafhankelijke administratieve ondersteuning. De raad van toezicht heeft 
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instemmingsrecht ten aanzien van de benoeming en het ontslag van de 

ambtelijk secretaris van de raad. 

9.4. De raad van toezicht heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

a. de benoeming, schorsing en het ontslag van de leden van de raad van 

toezicht en de leden van het college van bestuur, met dien verstande 

dat een (1) lid van de raad van toezicht wordt benoemd op voordracht 

van de medezeggenschapsraad; 

b. het binnen de grenzen van artikel 5.2 vaststellen van het aantal leden 

van het college van bestuur en het binnen de grenzen van artikel 9.1 
van dit artikel vaststellen van het aantal leden van de raad van 

toezicht; 

c. het vaststellen van de bezoldiging, dan wel kostenvergoedingen van de 

daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van het 

college van bestuur en het vaststellen van de kostenvergoeding van de 

daarvoor naar zijn oordeel in aanmerking komende leden van de raad 

van toezicht; 

d. het goedkeuren vaneen besluit tot vaststelling of wijziging van de 

statuten van de stichting; 

e. het toezicht houden op het beleid van het college van bestuur en op de 

algemene gang van zaken; 

f. het uitbrengen van een bindend advies aan het college van bestuur in 

het geval dat een besluit voor de tweede maal bij meerderheid van de 

stemmen wordt genomen, zonder dat de voorzitter zieh hierin kan 

vinden; 

g. het nemen vaneen besluit buiten vergadering zoals bepaald in artikel 

10.12 van deze statuten; 

h. het op voordracht van het college van bestuur benoemen van een 

registeraccountant belast met het onderzoek als bedoeld in artikel 

15.4; 

i. het goedkeuren van de vastgestelde balans en staat van baten en 

lasten, alsmede de begroting van de baten en lasten, als bedoeld in 

artikel 15.4; 
j. het goedkeuren vaneen besluit omtrent een fusie of een splitsing van 

de stichting; 

k. het goedkeuren van besluiten van het college van bestuur inhoudende 

de vaststelling van het instellingsplan (HOP) van de hogeschool. 
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9.5. Leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het college 

van bestuur noch in dienst zijn bij de stichting. Bovendien is het niet 

toegestaan deel uit te maken van de raad van toezicht van een andere HBO 

instelling. 

9.6. De raad van toezicht verschaft het college van bestuur tijdig de voor de 

uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De 

raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle 

boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de 

stichting. Een daartoe door de raad van toezicht aangewezen lid van de raad 

heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en 

terrei nen. 

9.7. De raad van toezicht kan zieh voor rekening van de stichting in de uitoefening 

van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen mits de begroting 

dat toelaat en het college van bestuur in die beslissing wordt gekend. 

9.8. Een lid van de raad van toezicht heeft zitting voor de tijd van ten hoogste vier 

jaren en is in beginsel eenmaal terstond herbenoembaar. Een lid van de raad 

van toezicht van wie de zittingstermijn is verstreken kan voor een tweede maal 

worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste één (1) jaar indien dit 

naar het oordeel van de raad van toezicht in uitzonderlijke omstandigheden 

wenselijk is met het oog op de continuïteit van het toezicht. 

9.9. Het bepaalde in artikel 5.6 onder a tot en met d is op de raad van toezicht van 

zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. 

Onverminderd hetgeen krachtens het in de vorige zin bepaalde, defungeert 

een lid van de raad van toezicht door het aanvaarden van een benoeming tot 

lid van het college van bestuur en door zijn ontslag verleend door de 

gezamenlijke overige leden van de raad van toezicht. 

9.10. De raad van toezicht pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de 

hogeschoolraad. 

Raad van toezicht: werkwijze, verqaderinqen . 

Artikel 10. 

10.1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier ( 4) maal per jaar. 

10.2. De oproeping tot vergadering geschiedt door of namens de voorzitter op een 

termijn van ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van 

de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke 

uitnodiging. De uitnodiging vermeldt behalve plaats en tijdstip van vergadering 

de te behandelen onderwerpen. 
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10.3. In afwijking van het gestelde in artikel 10.2 kan de voorzitter, in spoedeisende 

omstandigheden, een vergadering op een kortere termijn dan zeven (7) dagen 

beleggen, mits een meerderheid van de leden daarmee instemt. 

10.4. Een lid kan zieh ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen 

door middel vaneen schriftelijke volmacht. Aan een lid kan maximaal een (1) 

volmacht worden verleend. 

10.5. De secretaris van de raad roept op verzoek van de voorzitter de raad van 

toezicht bijeen, zo dikwijls de voorzitter dat in het belang van de stichting 

noodzakelijk oordeelt, of indien twee leden van de raad van toezicht of de 

voorzitter van het college van bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van 

de te behandelen punten aan de voorzitter een verzoek richt(en). Indien de 

voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, dat wil zeggen dat de 

beoogde vergadering niet wordt gehouden binnen vier (4) weken na het 

verzoek, is verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met 

inachtneming van de overige formaliteiten. 

10.6. De voorzitter van het college van bestuur woont de vergaderingen bij. De 

overige leden van het college van bestuur kunnen vergaderingen bijwonen. 

10. 7. In een vergadering kunnen slechts rechtsgeldige besluiten worden genomen, 

indien ten minste de helft van het aantal leden aanwezig dan wel 

vertegenwoordigd is. Indien het vereiste quorum niet wordt gehaald, wordt, 

met inachtneming van het gestelde in artikel 10.2 en 10.3, een tweede 

vergadering bijeengeroepen, waarin het gestelde in de eerste volzin van dit 

artikel 10.7 niet van toepassing is. 

10.8. leder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één 

stem, behoudens voor zover artikel 10.4 van toepassing is. Voor zover deze 

statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten 

genomen met een volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. 

10.9. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij een lid 

schriftelijke stemming verlangt. Blanco stemmen teilen niet mee. Stemming bij 

acclamatie is geoorloofd indien geen van de leden zieh daartegen verzet. 

10.10. Bij staken van stemmen over zaken kan in dezelfde vergadering op verzoek 

van een van de leden van de raad van toezicht herstemming worden 

gehouden. 

Indien de stemmen wederom staken, is het voorstel verworpen. 

10.11. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een 

tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de 
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meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming 

plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen. 

Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt 

herstemming plaats over hem/haar en degene die het op één na hoogste 

aantal stemmen heeft verkregen. 

Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben 

verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te 

maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming. 

Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. 

Staken bij de stemming de stemmen, dan beslist de voorzitter. 

10.12. De raad van toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten 

nemen en is derhalve bevoegd ook buiten de vergadering besluiten te nemen, 

mits alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per fax/telex of e 

mailbericht hun mening te uiten, waarbij in alle gevallen geldt dat de 

ontvanger de ontvangst van het verzonden bericht moet hebben bevestigd aan 

de verzender. Ook in deze situatie krijgt in ieder geval de voorzitter van het 

college van bestuur de gelegenheid advies uit te brengen. Een besluit is alsdan 

genomen indien alle leden van de raad van toezicht zieh vóór het voorstel 

hebben verklaard. Vaneen aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van 

de ingekomen antwoorden door de secretaris van de raad van toezicht een 

relaas opgemaakt, welk relaas mede wordt ondertekend door de voorzitter. 

Medezeqqenschap. 

Artikel 11. 

11.1. De door de stichting in stand gehouden hogeschool kent een 

medezeggenschapsraad, welke raad ook wel "hogeschoolraad" wordt 

genoemd. 

11.2. De medezeggenschapsraad draagt een (1) persoon voor als lid van de raad 

van toezicht. De voordracht bevat ten minste twee namen. 

11.3. Het college van bestuur stelt met inachtneming van de voorschriften zoals 

deze staan vermeid in artikel 10.22 van de WHW een 

medezeggenschapsreglement- voor de hogeschool vast. 

11.4. Het college van bestuur legt het reglement, daaronder elke wijziging begrepen, 

als voorstel aan de medezeggenschapsraad voor en stelt het niet vast dan voor 

zover het voorstel de instemming van de medezeggenschapsraad heeft 

verworven, zulks met inachtneming van het in de wet bepaalde. 
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Bestuursreglement. 

Artikel 12. 

12.1. Het college van bestuur stelt een bestuurs- en beheersreglement vast, verder 

te noemen 'het bestuursreglement'. In het bestuursreglement wordt ten 

minste vastgesteld hetgeen in artikel 10.3b van de WHW staat vermeid. 

12.2. Indien de door de stichting in stand gehouden hogeschool faculteiten of andere 

organisatorische eenheden omvat, worden bij of krachtens het 

bestuursreglement ten minste de samenstelling en de werkwijze van het 

bestuur van de desbetreffende eenheid vastgesteld. 

12.3. Het college van bestuur zendt het bestuursreglement, alsmede elke wijziging 

daarvan, zo spoedig mogelijk aan de Minister. 

Huishoudelijk reglement. 

Artikel 13. 

Het college van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen. In het 

huishoudelijk reglement wordt ten minste omschreven hoe de communicatie tussen 

het college van bestuur en de raad van toezicht vorm zal worden gegeven. 

Boekjaar, jaarstukken. 

Artikel 14. 

14.1. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. 

14.2. Het college van bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken 

van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch bij voorkeur 

binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van 

baten en lasten op over het verstreken boekjaar. 

Een lid van het college van bestuur zendt deze stukken voor het einde van de 

in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle leden van het college van 

bestuur. 

Deze stukken worden door het college van bestuur in een vergadering, te 

houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en door 

alle leden van het college van bestuur ondertekend. 

14.3. Het college van bestuur maakt jaarlijks drie maanden voor het einde van het 

lopende boekjaar een begroting op voor het volgende boekjaar. De begroting 

dient door het college van bestuur te worden vastgesteld uiterlijk één maand 

voor het einde van het lopende boekjaar. 

14.4. De vastgestelde balans en staat van baten en lasten, alsmede de begroting 

van de baten en lasten, als bedoeld in artikel 14.3, behoeven de goedkeuring 

van de raad van toezicht. Daartoe worden de vastgestelde stukken binnen één 

maand na de vaststelling aan de raad van toezicht toegezonden. 
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Het college van bestuur zal de balans en de staat van baten en lasten laten 

onderzoeken door de door de raad van toezicht op voordracht van het college 

van bestuur benoemde registeraccountant. 

Statutenwijziqing. 

Artikel 15. 

15.1. Het college van bestuur is, na goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd 

de statuten vast te stellen en te wijzigen. 

15.2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging 

zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeid. 

Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst 

van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn 

van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. 

15.3. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte 

is opgemaakt, leder van de leden van het college van bestuur is bevoegd deze 

akte te doen verlijden. 

15.4. De leden van het college van bestuur zijn vervolgens verplicht een authentiek 

afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde 

statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel 

gehouden handelsregister. 

Ontbinding en vereffening. 

Artikel 16. 

16.1. Het college van bestuur is, na goedkeuring door de raad van toezicht, bevoegd 

de stichting te ontbinden. 

16.2. Op het besluit van het college van bestuur tot ontbinding is het bepaalde in 

artikel 16.2 en 16.3 van overeenkomstige toepassing. 

16.3. Het college van bestuur is met de vereffening belast. 

16.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving 

geschiedt in het in artikel 15.4 bedoelde register. 

16.5. Het college van bestuur stelt de bestemming van het batig liquidatiesaldo vast. 

16.6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de 

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de 

bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en 

aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting 

worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

16. 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige 

gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet 

bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen 
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persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven 

in het in artikel 15.5 vermelde register. 

Fusie of Splitsing. 

Artikel 17. 

Het college van bestuur is bevoegd te besluiten omtrent een fusie of splitsing. Het 

heeft daartoe de goedkeuring nodig van de raad van toezicht. 

EINDE STATUTEN. 


