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Doorlopende tekst va de statuten an de stichting: Stichting Platform Theoretische
Leerweg (Platform-TL), pgericht o tweeentwintig april tweeduizend negen, zoals zij
l uiden na de statutenwijziging van t aalf april tweeduizend zeventien, verleden
voor Willem Petrus Maria Brantjes, otaris in Utrecht.

Naam en zetel -------------------- --~~---------------------------------------------------Artikel 1 ---------------------------- .-- --------------------------------------------------1. De stichtin~ draagt de naam:~~t tiling Platform Theoretiscl~e Leer~veg
(Platform-TL)
~
2. De stichting heeft haar zetel to Ut►•echt. ----------------------------------------Definitie -----------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 -----------------------------------------------------------------------------------• In deze statuten ~vordt verstaan order Stict~ting Platform Theoretische
Leer`~~eg: de verte~enwoordiging van de Theoretische Leenve~ en/of de
Gemeugde Leei-~veg van de deelnemende scholen die dit programma
aanbieden. De deelnemers zijn scholen die ~vettelijk toestemming hebbzn
om de opleiding theoretische leen~reg ei~/of de Gemen~de Leenveg aan to
bieden en die bij de Stichting Platform Theoretische Leenveg als
cleelnemer geregistreerd zijn. Order een deelnemende school ~vordt
~~erstaan een school die op grond van een overeenkomst gebntik maakt van
producten en diensten van de stichting. ------------------------------------------Doel ----------------------------------------------------------------------------------------Actikel 3 -----------------------------------------------------------------------------------l. De stichting heeft ten doel het verbeteren van het imago, het verstevigen
en continueren van de positie van de Theoretische Leenveg in al haar
facetten en het geven van een herkenbaar gezicht aan de Theoretische
Lee~tiveg in het bijzonder. ---------------------------------------------------------2. De stichting heeft de ambitie:------------------------------------------------------ de Theoretische Leenveg beter to positioneren en profileren; ----------- het ondenvijs voor TL-leerlin~en to verbeteren: onderscheidend en
n-►et uitstra(ing; ------------------------------------------------------------------ de kwaliteit en innovatie van de opleiding Theoretische Leeriveg to
waarborgen door de kennis en ervaring van de deelnemende scholen
to bundelen en to versterken;-------------------------------------------------de kenniscirculatie tosser de scholen to bevorderen, het
gemeenschappelijk beTnvloeden van de ~vereld van en road de
Theoretische Leenve~ en het helper aanbieden van producten en
diensten die schoolleiders ei~/of teamleiders ondersteunen bij het
verder ont~vikkelen van de opleiding Theoretische Leenveg; ----------- samen to ~verken met doelverwante organisaties;-------------------------- een (nieuw) ondenvijsaanbod in to richten, dal succesvol(ler) is in de
doorstroom naar HAVO en NIBO; ------------------------------------------- als een volwaardige gesprekspartner namens de deelnemende scholen
to functioneren ten aanzien van het Ministerie van Onderivijs, Cultuur
~
en ~i~'etenschap, andere vormen van onder~vijs, intermediaire
organisaties en het bedrij fsleven; --------------------------------------------

inFonnatievooczizniu~ to onderhouden Haar docenten, decanen,
schoolmanagement, de platfornls voor vmbo, het Ministerie van

-

Oi1CIen~~ijs, CLlIL1lL1C etl ~VeteilSC}lap 8ll fl(1d2Ce eXte111e ~1CtLJei1;---------

~ Evenals al .vat o~~erigens rechtstreeks of zijdeliil~s met liet doel verbaild
j }~otidt of daartoe bevorderlijk kai~ zijn.------------------------------------------3. Het aan het doel dienstbare vennogen ~vordt gevornld door subsidies,
gifted, le~aten, vat door- erfstelfing «~ordt verkre~en, evenals aiidere
bater~. ---------------------------------------------------------------------------------Bestu u ►~ ------------------------------------------------------------------------------------Artikel ~ -----------------------------------------------------------------------------------Het algemeen bestuur van de stichting bestaat -met inachtneming van het
i.
a.
in dit artikel bepaalde - uit een door het bestuur zelf to bepalen aantal leden
die namens de aan het Platform-TL deelnemende scholen in het algemeen
bestuur zitting hebben; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vijf.
b.

Het algemeen bestuur benoemt zelf -met inachtneming van het in dit artikel
bepaalde - zijn nieuwe bestuursleden.

c.

De leden van het algemeen bestuur kiezen uit hun midden een voorzitter,
een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris of
penningmeester kunnen door een persoon worden vervuld.
Indien het voor het algemeen bestuur niet mogelijk is om uit haar midden
een geschikte voorzitter to kiezen; dan kan, in afwijking van het hiervoor in
onderdeel a bepaalde, door het algemeen bestuur een extra bestuurslid
worden benoemd die niet namens een aan het Platform-TL deelnemende
school in het algemeen bestuur zitting heeft. Dit extra benoemde bestuurslid
zal alsdan de functie van voorzitter hebben.

d.

Het algemeen bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de
eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het Joel van de stichting.

e.

Overal waar in deze statuten wordt gesproken over 'bestuu~' respectievelijk
'bestuurder' of `bestuurders', wordt hiermee het 'algemeen bestuu~'
respectievelijk 'een lid van het algemeen bestuu~' of 'leden van het algemeen
bestuu~' bedoeld.

2.

a.

Het algemeen bestuur benoemt uit zijn midden een dagelijks bestuur.

b.

Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste vijf leden; in ieder geval hebben
daarin een voorzitter, een secretaris en een penningmeester zitting.

c.

De voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester van het algemeen
bestuur is in die hoedanigheid lid en voorzitter, secretaris respectievelijk
penningmeester van het dagelijks bestuur.
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d.

e.

De taak van het dagelijks bestuur is:
-

het voorbereiden van de vergaderingen van het algemeen bestuur;

-

het voorbereiden, bekendmaken en uitvoeren van de besluiten van
het algemeen bestuur;

-

het beheren van de financiele middelen van de stichting;

-

het uitoefenen van de dagelijkse leiding van de stichting.

Nadere bepalingen voor het functioneren van het dagelijks bestuur kunnen
worden vastgelegd in een regelement als bedoeld in artikel g van deze

Als voorzitter kan ook een persoon van buiten de deelnemei~de scholen
resp. het ondettivijs ~vorden aangesteld. -----------------------------------------4. De andere bestuurders worden benoemd als directieleden van de
deelnemende sctlolen met een de Theoretische Leeitiveg en/of de
Gemengde Leenveg,behoudens benoeming van een andere persoon na
voordracht in overeenstemil~ing met het bepaalde in lid 5 order b.---------5. Besttu►rders worden benoemd door het bestuui• op bindende voordracht
van de deelnemende scholen. De bindende voordracht geschiedt als voigt:
a. Iedere deetneulende school aan het Platfoml-TL heeft het recht tot het
doer van een binde►ide voordracht voor de benoemiclg vaii een
bestuurder; ----------------------------------------------------------------------b. Het besttnir kan de voordracht van een persoon af~vijzen of benoemen
bij besluit genomen in een vergadering waarin ten minste t~veederde
gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuurders aamveaig of
vertegem~~oordigd is met een meerderheid van tweederde gedeelte ~~an
de stemmen. De betrol~lcen schoollafdeling ~~oor vmbo kan bij
af~vijzing een andere persoon voor benoeming voordragen. ------------c. Het bestu«r houdt binnen twee maanden na ontvangst van de
bindende voordracht een vergadering tivaarin de bindende voordracht
aan de orde komt;--------------------------------------------------------------d. Indien het een tussetttijdse vacature betreft, is uitsluitend het
Platfornl-TL-bestuur bevoegd tot een voordracht.------------------------6. Het bestuur zal zo spoedig mogelijk, nadat een vacature is ontstaan de
deelnemende scholei~/afdelingen uitnodigen tot het doer van een
voordracht. Indien een of meer bestuurders ontbreken, is het niet
voltallige bestutir niettemin bevoegd. -------------------------------------------7. De bestuurders ~vorden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij
treden of volgens een door het bestuur op to maker rooster. Een volgens
het rooster aftredend bestuurder is otuniddellijk, loch ten hoogste hvee
maal, herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde

3.

bestuurder neemt op het rooster van afreden de plaats in van degene in
~viens plaats hij/zij ~verd benoemd. ----------------------------------------------8. Het beshiurslidmaatschap deFiingeert:-------------------------------------------a. door overlijden van de bestuurder;------------------------------------------b. door ontslag door het bestuur als directielid van de schooUafdeling
~vaaraan een TL-afdeling is verbonden, waarbij de bestuurder ezn
die~istverband lleeft;-----------------------------------------------------------c. door ontslag door het besh~ur Platforrrt-TL ~vegens ge~vichtige
redenen;-------------------------------------------------------------------------d. door ontslag door de rechtbank;---------------------------------------------e. als de bestuurder onder curatele is gesteld;--------------------------------f. als de beshnirder het vrije beheer over zijn/haar vermogen verliest; --9. Het besluit tot ontslag wegens ge~vichtige redenen kan door het bestuur
slechts «<orden genomen in een vergadering waarin ten minste hveederde
gedeelte van het aantal in fiinctie zijnde bestuttrders aanwezig of
vertegemvoordigd is met een meerderheid van t~veederde gedeelte van de
stemmen.
Het bestuur doet schriftelijk opgave van de ge~vichtige redenen aan de
betrokken bestuurder en het betrokkenplatform.------------------------------10. Onder schriftelijk ~vordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare
comm~inicatiekanalen overgebracht bericht, ~vaarvan uit gescltrift blijkt. -11. Met goedkeurin~ van de overige bestuursleden, kan voor de voorzitter een
beloningsregeling ~vorden afgesproken. De andere bestuurdersleden
ontvin~en Been beloning voor hwl ~verkzaamheden. Alle bestuurleden
hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoafening van hun
fiinctie gemaakte kosten. ----------------------------------------------------------Taak en Bestuursbevoegdheden ----------------------------------------------------Artikel 5 -----------------------------------------------------------------------------------Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ----------------------2. Het bestutir is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, veivreemding of bezwaring van registergoederen. ------------3, Het bzstuur is niet bevoegd 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. -----------------------------------------------------------4. Het bestuur is bevoegd commissies in to stellen. Hierin kunnen ook
anderen dan best~tursleden zitting hebben.--------------------------------------~. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van een commissie. De
taken, bevoegdheden en ~verkwijze van de commissies worden door het
bestuur vastgesteld bij reglement als bedoeld in artikel9 van de statuten, 6. Het beshiur is bevoegd een of meet adviseurs in to stellen, die in opdracht
van het bestuur advies geven aan het bestuur.----------------------------------7. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat de adviseurs.-----------------------Vertegen ~voordiging--------------------------------------------------------------------Artikel6 -----------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover tiit de wet niets
anders vovrtvloeit.------------------------------------------------------------------2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan de
voorzitter sattlen met hetzij de secretaris hetzij de penningmeester. Deze
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bevoegdheid geldt eveneens als de fimcties van secretaris en
penningineester door een persoon ~verden vervuld. ---------------------------3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, alsook
aan derden, om de stichting binnen de grenaen van die volmacht to
verte~emvoordigen. ----------------------------------------------------------------Vergade►•ing en besluiten--------------------------------------------------------------Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------1. De vergaderingen van het besttn~r worden gehouden in de gemeente waar
de stichting is gevestigd of in een bij de oproep van de vergadering to
bepalen plaats in Nederland. ------------------------------------------------------2. Elk jaar ~vordt ten minste drie vergadering gehouden. ------------------------3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden ~vanneer de voorzitter dit
wenselijk acht of indien een van de andere bestuurders daartoe schriftelijk
en onder opgave van de onden~~erpe~i aan de voorzitter Ilet verzoek ricllt.
Iildiett de vergadering niet binnen drie ~veken ~vordt gehotiden, is de
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen to roepen mits met
inachtnemitlg van de vereiste fonnaliteiten. ------------------------------------~. De oproep tot de vergadering geschiedt schriftelijk ten minste zeven
dagen tevoren, de dag van de oproep en die van de vergadering niet
meegerekend.------------------------------------------------------------------------5. De oproep vernleldt, behalve plaats en tijdstip vaii de vergadering, de
agenda. -------------------------------------------------------------------------------6. Indien in een vergadering alle bestuurders aan~vezig zijn, kunnen over alle
otldenvel-~en geldige besluiten ~vorden geiiomen, ►flits met algemene
stetniZlen, ook al zijn de voorscl~riften voor het oproepen en houden van
~~el'~1C~C1'1[l~Cil rilet 1❑ 1Cllt gCIlOI11Cll. --------------------------------------------7. De vergaderingen ~vorden geleid door de voorzitter, bij dims ~fwezighzid
wijst het bestuur een aildere vooraitter aan. ------------------------------------8. Het bestuur kan alleen besluiten nemen indien de mezrderheid van de
besttnirders ter vergadering aainvezi~ of verte;en~voordigd is.
Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten
vertegenwoordigen na overlegging van een volmacht. -----------------------9. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke
stenuliing
verlangt.
Schriftelijke stemming jeschiedt bij on~etekende, gesloten briefjes.
Blanco stenunen ~vorden beschou~vd als niet to zijn tiitgebracht. -----------10. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voor
zover de statuten geen grotere meerderheid voorsc}u-ijven warden alle
besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. --------------door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel over de
Het
11.
uitslaj van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelejd
voorstel.
~Vordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid ervan bet~vist, dan vindt een nieu~ve stemmin; plaats indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurder dit verlangt,
~vaarbij het to nemen besluit schriftelijk ~vordt vastgelegd. Door deze

nieutive stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.---------------------------------------------------------=------------------12. Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de secretaris
nohtlen bijgehouden. Bij af~vezigheid van de secretaris ~vordt de notulist
aangewezen door degene die de vergadering leidt, De notulen worden
door de voorzitter en de notulist vast~esteld en ten blijke daarvan door
lien getekend.------------------------------------------------------------------------13. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
bestutirder in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening to uiten
en schriftelijk bevestig hebben Been bez~vaar to hebben tegen deze ~vijze
besluitvonning.
van
Onder `schriftelijk' ~vorden in deze staturen steeds begrepen allz via
gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen
stukken. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de
ingekomen ant~voorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na
medeondertekening door de voorzitter bij de notulen tvordt gevoegd. -----Boekjaar en ~nancieel ~~erslag -------------------------------------------------------Artikel8 -----------------------------------------------------------------------------------1 . Het boekjaar ~~an de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig
december van hetzelfde jaar.------------------------------------------------------2, Het bestuur is verplicht van de vemlogenstoestand van de stichting en van
alle betreffende de ~verkzaamheden van de stichting op zodanige wijze
een administratie to voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers op zodanige ~vijze to bewaren, dat to alien
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend,
3. Door het bestuur worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar
de balans en de staat van baten en lasten van de stichting opgemaakt en op
papier gesteld. Deze stukken worden door de penningmeester voorbereid.
4. Het best~iur is verplicht de in de beide vorige leden bedoelde boeken,
bescheiden en andere gegevensdra~ers gedurende zeven jaar to be~varen.
5. De balans en de staat van baten en lasten ~vorden vastgesteld door het
bestuur. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling over to gaan deze
stukken doen onderzoeken door een door hem aan to ~vijzen accountant. -Reglement --------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 -----------------------------------------------------------------------------------l. Het bestuur is bevoegd een reglement vast to stellen, ~vaarin ondenverpen
~vorden geregeld, die niet in de statuten zijn opgenomen,--------------------2. Het reglement mag niet met de «~et of met de statuten in strijd zijn. -------3. Het bestuur is bevoegd het reglement to wijzigen ofop to heffen,----------Statutentivijziging ----------------------------------------=------------------------------Artikel 10 ------------------------------------------=--=-------=----------------------bestuur
is
bevoegd
1. Het
de
statuten
to
~vijzigen.
Het besluit daartoe kan door het bestuur slechts worden genomen in een
vergadering waarin ten minste tweederde gedeelte van het aantal in
functie zijnde bestuurders aantivezig of vertegenwoordigd is met een
nieerderheid van drievierde gedeelte van de stemmen. -----------------------2. Indien in de vergadering minder dan hveederde gedeelte van het aantal
bestuurders aamvezig of vertegemvoordigd is, kan een nieuwe
vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, to houden niet eerder

~ON~NK~~~~~
2

v?

D
p
R~,
~

a
N
Z
~Q
~FROEP50

dan veertien dagen iia de eerste vergaderin~ en niet later dan dertig dagen
na de eerste vergadering, in ~velke nietnve vergadering over hetzelfde
voorstel tot statutemvijziging kan ~vorden besloten, ongeacht het ter
vergaderin~ aanwezige of vertegemvoordigde aantal bestuurders, In de
oproeping voor die nieu~ve vergadering moet worden venneld dat en
~vaaram een besluit kan tivorden genomen ongeacht het ter vergadering
aan~v~zige of vertegenwoordigde aantal bestuurders.-------------------------3. De wijzigin~ dient op straffe van nietigheid bij notariele akte tot stand to
konleil. Tot het doer van verlijden van die akte is iedere bestuurder
bevoejd. -----------------------------------------------------------------------------Ontbinding en vet•effening ------------------------------------------------------------a,-r;1~P1 t t -----------------------------------------------------------------------------------

Het besttuir is bevoegd de stichting to ontbinden. Het besluit daartoe kan
door het bestuui- slec}its ~vorden genomen in een vergadering waarin ten
minste t~veederde gedeelte van het aantal in functie zijnde bestuurders of
vertegemvoordigd is met een meerderheid van drievierde gedeelte van de
stemmen.
Bij het besluit tot ontbinding ~vordt een be«~aarder van de boeken,
bescheiden en andere gegevensdragers aange~vezen. -------------------------2. De stichtin~ blijft na haar outbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van Naar verniogen nodig is. ---------------------------------------3. De vereffening geschiedt door het bestuur voor zover door het bestuur
niet een andere vereffenaar ~vordt benoemd. -----------------------------------4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel
mojelijk van kracht. ---------------------------------------------------------------5.
Vat na voldoening van de schuldeisers van het vennoJen van de sticilting
is overgebleven wordt besteed zoveel in overeenstemming niet het doel
van de stichting, tenzij het bestuur besluit daaraa~l een andere bestemming
to geven.------------------------------------------------------------------------------G. Na aflo~p van de vereffening dienen de boeken, bescheiden en andere
gegevensdra~ers van do stichting gedurende zeven jaren to worden
be«~aard door de in lid 1 bedoelde be~vaarder. ---------------------------------1.
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