Concernstaf

STATUTEN
Artikel 1 Definities
Centrale Medezeggenschapsraad
het medezeggenschapsorgaan, zoals bedoeld in artikel 10.17 en verder van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ("WHW").
College van Bestuur
het bestuur van de stichting; het instellingsbestuur zoals bedoeld in artikel 1.1 onder j. van de
WHW.
Hogeschool
Hogeschool Rotterdam.
Raad van Toezicht
de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 10.3d van de WHW.
Artikel 2 Naam en zetel
De stichting draagt de naam: Stichting Hogeschool Rotterdam. Zij is gevestigd te Rotterdam.
Artikel 3 Doel en grondslag
1.

De stichting heeft ten doel:
a)
het verzorgen van hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 2 van
de WHW en van daarmee samenhangende onderwijssoorten, alsmede van
post-hoger beroepsonderwijs (dit laatste al dan niet door middel van het
oprichten van een aparte rechtspersoon);
b)
het verzorgen van ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en/of onderzoek gericht
op de beroepspraktijk;
c)
het verrichten van onderzoek voor zover dit verband houdt met het onderwijs
van de instelling;
d)
het bijdragen aan de ontwikkeling van beroepen waarop het onderwijs is
gericht.

2.

De stichting tracht dit doel 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 beroepsof wetenschappelijk onderwijs of ander onderwijs.

3.

Bij haar activiteiten gaat de stichting uit van de gelijkwaardigheid van mensen; bij
werving en selectie van personeel en bij de toelating van studenten wordt geen
onderscheid gemaakt naar sekse, seksuele geaardheid, godsdienst of
levensovertuiging, culturele achtergrond of huidkleur. De stichting bevordert

wederzijds respect. Zij streeft naar levensbeschouwelijke pluriformiteit en ontmoeting,
waarbij de indeling van studenten in groepen uitsluitend op onderwijskundige gronden
plaatsvindt. De stichting werkt emancipatiegericht (in de brede betekenis van het
woord) en met inachtneming van democratische verhoudingen.
Artikel 4 Geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting zullen worden gevormd door:
a.
het kapitaal;
b.
college- en cursusgelden en andere bijdragen van studenten;
c.
subsidies van overheidswege en bekostiging door de overheid;
d.
overige inkomsten, renten en baten.
Artikel 5 College van Bestuur, samenstelling en benoeming, schorsing en ontslag
1.

De stichting heeft een College van Bestuur, bestaande uit ten hoogste drie leden. De
leden van het College van Bestuur kunnen slechts natuurlijke personen zijn. De Raad
van Toezicht stelt het aantal leden van het College van Bestuur vast.

2.

De leden van het College van Bestuur worden, met inachtneming van een daartoe in
de leden 5 tot en met 9 beschreven procedure benoemd en ontslagen door de Raad
van Toezicht. Het College van Bestuur benoemt op bindende voordracht van de Raad
van Toezicht een der leden tot voorzitter.

3.

Indien het College van Bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal bestaat, blijft
het een bevoegd college vormen. De Raad van Toezicht is echter verplicht onverwijld
in de vacature(s) te voorzien.

4.

In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van het College van Bestuur,
als gevolg waarvan niet tenminste één persoon zijn functie kan uitoefenen, voorziet
de Raad van Toezicht in de benoeming van een persoon die tijdelijk met de taken van
het College van het Bestuur wordt belast.

5.

Bij een ontstane vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht,
gehoord het College van Bestuur, het profiel op voor het te benoemen lid.

6.

De Raad van Toezicht stelt een benoemingsadviescommissie in, bestaande uit:
in geval van een vacature van de voorzitter van het College van Bestuur:
ten minste één lid van de Raad van Toezicht en één lid van het College van
Bestuur;
in geval van een vacature van een lid van het College van Bestuur:
ten minste één lid van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het
College van Bestuur;
in beide vorengenoemde gevallen één lid van of namens het deel van de
Centrale Medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen en
één lid van of namens het deel van de Centrale Medezeggenschapsraad dat
uit of door de studenten is gekozen;
De leden van de commissie functioneren zonder last of ruggespraak en zijn verplicht
tot geheimhouding jegens een ieder die niet op grond van de statuten, deze
benoemingsprocedure of enig ander reglement van de Hogeschool, recht op
informatie hebben (respectievelijk bij de benoeming zijn betrokken).

7.

De commissie stelt ten behoeve van de Raad van Toezicht een gemotiveerde
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voordracht op, die bestaat uit, zo mogelijk, twee personen.
8.

De Raad van Toezicht benoemt, gehoord het College van Bestuur en een
vertegenwoordiging van de instituutsdirecties en van de directeuren van de diensten,
in overeenstemming met het bepaalde in het medezeggenschapsreglement.

9.

De Raad van Toezicht kan een lid van het College van Bestuur ontslaan. Wanneer de
Raad van Toezicht het voornemen daartoe heeft, maakt het dit aan het betrokken lid
van het College van Bestuur kenbaar en stelt het betrokken lid in de gelegenheid zich
te verweren en ter vergadering van de Raad van Toezicht het woord te voeren.
De Raad van Toezicht neemt het besluit tot ontslag, nadat in elk geval gehoord zijn
de overige leden van het College van Bestuur en in overeenstemming met het
bepaalde in het medezeggenschapsreglement.

10.

Bij schorsing is dezelfde procedure als bij ontslag van toepassing.

11.

De hoogte van de bezoldiging en de emolumenten voor een lid van het College van
Bestuur en zijn rechtspositie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur
1.

Het College van Bestuur is het instellingsbestuur als bepaald in de WHW. Het
College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en oefent de taken en
bevoegdheden uit die krachtens of bij wet aan het instellingsbestuur zijn opgedragen,
tenzij taken en bevoegdheden in deze statuten uitdrukkelijk zijn gelegd bij de Raad
van Toezicht. Tevens heeft het College van Bestuur de leiding van de voorbereiding
en uitvoering van het beleid van de Hogeschool, alsmede de coördinatie van de
dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de Hogeschool.

2.

Het College van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor
besluiten strekkende tot:
a)
het vaststellen van de begroting (zie artikel 9, lid 2 en artikel 12, lid 4);
b)
het vaststellen van de meerjarenbegroting waarin de hoofdlijnen van het
beleid op langere termijn zijn vermeld (zie artikel 9, lid 2);
c)
het aangaan van overeenkomsten strekkende tot het verkrijgen, vervreemden
of bezwaren van registergoederen en het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt (zie artikel 9, lid 2);
d)
het aangaan van een (juridische) fusie of het splitsen van de stichting (zie
artikel 9, lid 2);
e)
het ontbinden van de stichting (zie artikel 9, lid 2 en artikel 14, lid 1);
f)
het vaststellen van de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan
(zie artikel 9, lid 2);
g)
het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement; en
h)
indien van toepassing, het sluiten van een gemeenschappelijke regeling
bedoeld in artikel 8.1 van de WHW.

Artikel 7 Besluitvorming College van Bestuur/taakverdeling
1.

Het College van Bestuur vergadert in de regel wekelijks. De vergaderingen worden
voorgezeten door de voorzitter van het College van Bestuur. Bij diens afwezigheid
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
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2.

De vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter. De voorzitter
dient indien een ander lid van het College van Bestuur daartoe onder opgave van de
te behandelen punten een verzoek doet een vergadering bijeen te roepen. Indien de
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft en de vergadering niet
gehouden wordt binnen twee weken na het verzoek, is de verzoeker zelf bevoegd de
vergadering bijeen te roepen.

3.

De vergaderingen van het College van Bestuur zijn besloten. De besluiten zijn
openbaar, tenzij het persoonlijke zaken betreft.

4.

Voor het nemen van besluiten in vergaderingen van het College van Bestuur dient
tenminste de helft van het aantal leden van het College van Bestuur aanwezig te zijn.

5.

Het College van Bestuur gaat bij de besluitvorming uit van integrale afwegingen/het
instellingsbelang en streeft naar consensus. Ieder lid van het College van Bestuur
brengt in de vergaderingen van het College van Bestuur één stem uit.

6.

Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met
meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

7.

Bij het staken der stemmen beslist de voorzitter van het College van Bestuur als
eindverantwoordelijke. Hij wordt in laatste instantie aangesproken op de integrale
beoordeling van de besluitvorming voor de Hogeschool als geheel.

8.

De leden van het College van Bestuur kunnen, al dan niet bij reglement, hun
werkzaamheden op basis van aandachtsgebieden onderling verdelen.

Artikel 8 Raad van Toezicht
1.

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit vier tot zes leden. De leden
van de Raad van Toezicht kunnen slechts natuurlijke personen zijn. De Raad van
Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast.

2.

De leden van de Raad van Toezicht worden met inachtneming van het hierna
bepaalde door de Raad van Toezicht benoemd. De benoeming geschiedt met
inachtneming van door de Raad van Toezicht vastgestelde vooraf openbaar
gemaakte profielen. Een van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op
voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht kan
gemotiveerd afwijken van een voordracht. De Raad van Toezicht deelt de Centrale
Medezeggenschapsraad tijdig mede wanneer een lid van de Raad van Toezicht op
voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad dient te worden benoemd. Het
College van Bestuur kan aan de Raad van Toezicht personen voor benoeming tot lid
van de Raad van Toezicht aanbevelen en hij heeft het recht de Raad van Toezicht ter
zake van de voorgenomen benoeming te adviseren. De Raad van Toezicht deelt het
College van Bestuur daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn
midden een plaats moet worden vervuld. De Raad van Toezicht geeft het College van
Bestuur kennis van de naam van degene die hij wenst te benoemen en vermeldt
daarbij zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft
bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van
lid van de Raad van Toezicht. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij
reeds als lid van de Raad van Toezicht of als commissaris is verbonden.
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3.

De Raad van Toezicht stelt het profiel van de Raad van Toezicht vast en zorgt dat dit
periodiek herijkt wordt. Bij de vaststelling en herijking van het profiel zal de Raad van
Toezicht het College van Bestuur raadplegen. De Centrale Medezeggenschapsraad
wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielen.

4.

Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn:
a)
minderjarigen;
b)
personeelsleden in dienst van de stichting en studenten van het door de
stichting verzorgde onderwijs; en/of
c)
leden van het College van Bestuur;

5.

De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De
vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij zijn afwezigheid.

6.

Een lid van de Raad van Toezicht heeft zitting voor de tijd van vier jaren en is
eenmaal terstond herbenoembaar. De Raad van Toezicht stelt een rooster van
aftreden vast. Een lid van de Raad van Toezicht van wie de zittingstermijn is
verstreken blijft in uitzonderingsgevallen, voor een periode van maximaal één (1) jaar
in functie, zolang er geen beslissing is genomen over de opvolging van het lid of is
besloten dat de betreffende vacature niet zal worden ingevuld.

7.

Voorts eindigt het lidmaatschap van de Raad van Toezicht:
a)
door overlijden;
b)
door bedanken;
c)
door verlies van het vrije beheer over zijn/haar vermogen; of
d)
door royement als bedoeld in lid 8 van dit artikel.

8.

Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geroyeerd op de volgende gronden:
a.
verwaarlozing van zijn taak;
b.
ingrijpende wijziging der omstandigheden op grond waarvan handhaving als
lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden
verlangd;
c.
onvoldoende functioneren;
d.
structurele onverenigbaarheid van belangen;
e.
andere gewichtige redenen; of
f.
het defungeren anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is
geboden.
Een besluit tot royement kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde der geldige stemmen, uitgebracht in een speciaal daartoe, op een
termijn van ten minste twee weken, bijeengeroepen vergadering, waarin alle leden
van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn.
Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorenstaande de aanwezigheid van
een quorum vereist is, dit quorum niet aanwezig is, wordt met inachtneming van het
bepaalde in het huishoudelijk reglement, een tweede vergadering bijeengeroepen.
Het betrokken lid van de Raad van Toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in
de betrokken vergadering te verweren en het woord te voeren.

9.

Indien de Raad van Toezicht niet volledig is samengesteld, blijft het een bevoegd
college vormen, doch de Raad van Toezicht is verplicht zo spoedig mogelijk in de
vacatures te voorzien.

10.

De Raad van Toezicht neemt een vergoedingsregeling voor zijn leden op in het
huishoudelijk reglement voor de Raad van Toezicht.
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Artikel 9 Taken Raad van Toezicht
1.

De Raad van Toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het
College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de
Hogeschool en het bewaken van de doelstelling en de grondslagen van de stichting.
Hij staat het College van Bestuur met raad terzijde en adviseert en stimuleert het
College van Bestuur en ondersteunt het College van Bestuur inzake relatiebeheer en
politiek-bestuurlijke netwerkvorming. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van
Toezicht zich naar het belang van de stichting en de Hogeschool.

2.

Onverminderd het elders in dit artikel bepaalde, komen aan de Raad van Toezicht de
volgende taken en bevoegdheden toe:
a.
het, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, leden 5 tot en met 9
overeenkomstig de door de Raad van Toezicht vastgestelde procedure,
benoemen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur en het doen
van een bindende voordracht aan het College van Bestuur voor de benoeming
van leden van het College van Bestuur tot voorzitter (zie artikel 5 lid 2);
b.
het onverwijld voorzien in de vacature(s) in het College van Bestuur (zie artikel
5, lid 3);
c.
het er in voorzien dat, bij belet of ontstentenis van één of meer leden van het
College van Bestuur, als gevolg waarvan niet tenminste één persoon zijn
functie kan uitoefenen, een persoon tijdelijk met de taken van het College van
Bestuur wordt belast (zie artikel 5, lid 4);
d.
het vaststellen van de hoogte van de bezoldiging, emolumenten en
rechtspositie van leden van het College van Bestuur (zie artikel 5, lid 11);
e.
het wijzigen van de statuten van de stichting (zie artikel 13);
f.
behandeling van verzoeken tot goedkeuring van besluiten van het College van
Bestuur strekkende tot:
het vaststellen van de begroting (zie artikel 6, lid 2 en artikel 12, lid 4);
het vaststellen van de meerjarenbegroting waarin de hoofdlijnen van
het beleid op langere termijn zijn vermeld (zie artikel 6, lid 2);
het vaststellen van het bestuurs- en beheersreglement (zie artikel 6, lid
2);
het aangaan van overeenkomsten strekkende tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en het aangaan van
overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor de schuld van een derde verbindt (zie artikel 6, lid 2);
het aangaan van een (juridische) fusie of het splitsen van de stichting
(zie artikel 6, lid 2);
het ontbinden van de stichting (zie artikel 14, lid 1);
indien van toepassing, het sluiten van een gemeenschappelijke
regeling bedoeld in artikel 8.1 van de WHW;
het vaststellen van de jaarrekening, het bestuursverslag en het
instellingsplan (zie artikel 6, lid 2 en artikel 12, lid 3);
g.
het verlenen en intrekken van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening
aan een accountant (zie artikel 12, lid 5);
h.
het toezien op de naleving door het College van Bestuur van wettelijke
verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.9 van
de WHW;
i.
het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige
bestemming en aanwending van de middelen van de Hogeschool verkregen
op grond van de artikelen 2.5 en 2.6 van de WHW;
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j.

het toezien op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg
overeenkomstig artikel 1.18 van de WHW;
k.
het houden van toezicht op de vereffening van het vermogen van de stichting
door het College van Bestuur, tenzij anders wordt besloten (zie artikel 14, lid
3).
De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken
en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 10.3d lid 2 van de WHW
onder a. tot en met h. in het bestuursverslag van de Hogeschool.
3.

De Raad van Toezicht of één of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang
tot alle lokaliteiten van de stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in
alle boeken en bescheiden van de stichting.

4.

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening
van diens taak noodzakelijke gegevens.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Toezicht
De wijze van vergaderen en besluitvorming van de Raad van Toezicht wordt geregeld bij
huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Artikel 11 Vertegenwoordiging
Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting voor zover uit de wet niet anders
voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan ieder lid van het
College van Bestuur.
Artikel 12 Boekjaar, rekening en verantwoording en begroting
1.

Het boekjaar der stichting valt samen met het kalenderjaar.

2.

Per het einde van het boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten en wordt
daaruit, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het College van
Bestuur een balans en een staat van baten en lasten ("jaarrekening") over het
afgelopen boekjaar opgemaakt, waarover de accountant een preadvies zal opstellen,
en wordt het bestuursverslag opgemaakt.

3.

Het College van Bestuur stelt de jaarrekening, het bestuursverslag en het
instellingsplan vast en legt deze ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht over.
Goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van het College van Bestuur
voor alle in de jaarrekening vermelde handelingen.

4.

Jaarlijks stelt het College van Bestuur een begroting vast, welke vooraf en wel voor
één januari van het begrotingsjaar ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Raad
van Toezicht.

5.

De stichting verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant.
Tot het verlenen van de opdracht is de Raad van Toezicht bevoegd. Gaat deze
daartoe niet over dan is het College van Bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen
tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door het College
van Bestuur verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Toezicht worden
ingetrokken.
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Artikel 13 Statutenwijziging
1.

De Raad van Toezicht is bevoegd de statuten te wijzigen op voordracht van het
College van Bestuur.

2.

De wijziging is van kracht zodra zij bij notariële akte is gepasseerd.

3.

Het College van Bestuur is verplicht een afschrift van de akte, houdende wijziging
alsmede de gewijzigde statuten, neer te leggen ten kantore van het Handelsregister
van de Kamer van Koophandel.

Artikel 14 Ontbinding en vereffening
1.

Het College van Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na verkregen
goedkeuring van de Raad van Toezicht.

2.

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening
van haar vermogen nodig is.

3.

De vereffening geschiedt door het College van Bestuur onder toezicht van de Raad
van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht anders beslist. De vereffenaars dragen
zorg voor de inschrijving van de ontbinding in het register bedoeld in artikel 13, lid 3.

4.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
van kracht.

5.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed
overeenkomstig het doel van de stichting.

6.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting
gedurende zeven jaren berusten onder diegene die ten tijde van het besluit der
ontbinding der stichting voorzitter van het College van Bestuur casu quo de
vereffenaar was.

Vastgesteld door het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, met
goedkeuring van de Raad van Toezicht en met instemming van de Centrale
Medezeggenschapsraad. Dit reglement is in werking getreden d.d. 26 november
2002. Akte getekend d.d. 26 november 2002 door Mw. Mr. M.F. de Waard-Preller en
Mw. Mr. E.T.M. van Veggel, Nauta Dutilh, Weena 750, 3014 DA Rotterdam. Nadien
gewijzigd 6 december 2007, 4 november 2010, 8 juli 2014 en 27 juni 2017.
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