Statuten van de VZW Nascholing in het ProtestantsChristelijk Onderwijs (NaPCO)
Naam, zetel
Art. 1. De vereniging draagt de naam ‘Nascholing in het Protestants-Christelijk Onderwijs’,
afgekort tot NaPCO. Haar maatschappelijke zetel is gelegen in het gerechtelijke
arrondissement Mechelen, Lakenmakersstraat 158 te 2800 Mechelen. Bij beslissing van de
Raad van Bestuur kan een administratieve zetel worden ingericht op een ander adres dan de
maatschappelijke zetel van de vereniging.
Grondslag, doel
Art. 2. De vereniging heeft als grondslag het Protestants-Christelijk beginsel, te weten: de
vereniging plaatst zich onder het gezag van de Bijbel (dit zijn de 66 boeken van het Oude en
het Nieuwe Testament), die zij door de Heilige Geest ontvangt als Woord van God, hoogste
maatstaf voor geloof en leven, en onder Gods eniggeboren Zoon, onze Redder en Heer Jezus
Christus, die God, uit liefde aan de wereld heeft gegeven opdat een ieder die in Hem gelooft
niet verloren ga maar eeuwig leven heeft.
Art. 2bis. Artikel 2 en het onderhavige artikel kunnen nooit gewijzigd worden.
Art. 3. Doel van de vereniging is het inrichten van begeleidings- en nascholingsactiviteiten voor
de Scholen met de Bijbel in België die aangesloten zijn bij de vzw Raad van Inrichtende
Machten van het Protestants-Christelijk Onderwijs (IPCO), de representatieve vereniging van
de Scholen met de Bijbel in België, die verder IPCO wordt genoemd.
De vereniging zorgt voor de begeleiding van de bij haar aangesloten scholen op basis van de
mogelijkheden die de overheid haar bij decreet of bij wet toekent, rekening houdend met de
financiële mogelijkheden en personeelsmogelijkheden op basis van het pedagogisch project
van de IPCO-scholen. De vereniging stelt een protocol op over de thema’s waarover en de
manier waarop de aangesloten scholen een beroep kunnen doen op haar begeleiding.
Bij het uitvoeren van haar nascholingsactiviteiten baseert de vereniging zich o.a. op het
“Decreet betreffende de lerarenopleiding en de nascholing” van 16 april 1996. Zij tracht haar
doelstelling te bereiken door:
a. het inrichten van nascholingsactiviteiten voor personeelsleden en Bestuursleden die
verbonden zijn aan een IPCO-school;
- deze nascholing is gebaseerd op het Pedagogisch Project van de IPCO-scholen;
- deze nascholing kan zowel binnen als buiten de lesuren georganiseerd worden;
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- deze nascholing kan zowel door IPCO-medewerkers als door externe specialisten gegeven
worden.
b. het organiseren van overlegmomenten voor teams en besturen;
c. het bevorderen van de uitwisseling van ervaringen van de scholen onderling;
d. het planmatig en efficiënt aanwenden van de overheidssubsidies zoals voorgeschreven in
het Decreet;
e. het aanwenden van eventuele andere extra middelen voor nascholing (eigen middelen,
sponsorgelden, gelden van bijzondere acties, …);
f. het uitvoeren van al wat de vereniging nodig acht om het bovengenoemde doel te bereiken.

Samenstelling van de Algemene Vergadering - het lidmaatschap
Art. 4. De vereniging kent diverse categorieën van lidmaatschap:
(a) leden-rechtspersoon: dit zijn inrichtende machten van één of meerdere scholen voor vrij
Protestants-Christelijk onderwijs. Bij de leden-rechtspersoon onderscheiden we effectieve
leden (die stemrecht bezitten) en toegetreden leden (die nog geen stemrecht bezitten).
Toegetreden leden worden in het vervolg aangeduid als aspirant-leden.
Bij de effectieve leden onderscheiden we dissociatieve leden (die niet tot een
scholengemeenschap van IPCO behoren) en associatieve leden (die wel tot een
scholengemeenschap van IPCO behoren). Effectief lid van NaPCO worden houdt tevens in dat
men toetreedt tot een scholengemeenschap van IPCO. Hiervan kan enkel afgeweken worden
indien de Algemene Vergadering van NaPCO om welgegronde redenen besluit dat het lidrechtspersoon voor onbepaalde tijd niet mag toetreden tot een scholengemeenschap van
IPCO.
(b) adviserende leden: dit zijn de leden van het Dagelijks Bestuur van NaPCO, die ambtshalve
deel uitmaken van de Algemene Vergadering. Deze hebben een raadgevende stem, maar zij
bezitten geen stemrecht in de Algemene Vergadering.
Rechtspersonen die vrij Protestants-Christelijk onderwijs inrichten of van plan zijn in te
richten kunnen bij de voorzitter van de Raad van Bestuur van de vereniging een schriftelijk
verzoek tot lidmaatschap indienen. Dit verzoek wordt in de eerstkomende Algemene
Vergadering behandeld. De Algemene Vergadering beslist over deze aanvraag en dient zijn
beslissing niet te verantwoorden.
Zolang een rechtspersoon nog niet door de Vlaamse overheid is erkend of gesubsidieerd als
een onderwijsinstelling die behoort tot de groep Protestants-Evangelische Eredienst kan zij
slechts als aspirant-lid-rechtspersoon na stemming door de Algemene Vergadering
aangenomen worden en deelnemen aan de vereniging.
Het nieuwe (aspirant-)lid-rechtspersoon verklaart bij zijn toetreden tot de vereniging de
statuten, het huishoudelijk reglement en de daarmee samenhangende documenten van de
vereniging ontvangen en gelezen te hebben. Door toetreding tot de vereniging verklaart het
(aspirant-)lid zich akkoord met de inhoud van deze basisdocumenten en zal het in haar
eerstvolgende Algemene Vergadering, maar uiterlijk binnen de 6 maanden, haar eigen
statuten - zo nodig - in overeenstemming met deze reglementen aanpassen.
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Aspirant-leden kunnen de Algemene Vergadering bijwonen en deelnemen aan de
beraadslagingen, maar hebben geen stemrecht.
De Algemene Vergadering van de vereniging is samengesteld uit minstens drie ledenrechtspersoon.
De leden van de vereniging moeten tevens lid zijn van de Algemene Vergadering van de
vereniging IPCO.
Zodra een lid niet langer behoort tot de Algemene Vergadering van IPCO is zijn lidmaatschap
van de vereniging van rechtswege vervallen.
Art. 5. In de Algemene Vergadering wordt elk (aspirant-)lid-rechtspersoon vertegenwoordigd
door de voorzitter van zijn Raad van Bestuur of door een ander persoon die daartoe door het
(aspirant)lid-rechtspersoon gemachtigd werd. Deze vertegenwoordiger kan zich laten
bijstaan door de andere bestuurders van het (aspirant)lid-rechtspersoon. Enkel de
vertegenwoordiger heeft stemrecht. Elke vertegenwoordiger heeft per instellingsnummer
recht op één stem.
De vertegenwoordiger van een (aspirant-)lid-rechtspersoon kan als gevolmachtigde optreden
van een ander (aspirant)lid-rechtspersoon.

Art. 6. Het lidmaatschap eindigt door:
1e schriftelijke opzegging door het (aspirant-)lid-rechtspersoon, gericht aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur van de vereniging;
e
2 een uitsluiting door de Algemene Vergadering met een meerderheid van twee derde van
de stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden in de navolgende gevallen:
- Indien een (aspirant-)lid-rechtspersoon gedurende een aaneensluitende periode van 12
maanden zonder kennisgeving op geen enkele vergadering van de vereniging aanwezig of
vertegenwoordigd is geweest;
- Indien een (aspirant-)lid-rechtspersoon in ernstige mate de eigen statuten en
reglementen of die van de vereniging niet respecteert.
Het lidmaatschap van de vereniging van een lid-rechtspersoon eindigt pas na de laatste dag
van het schooljaar na het schooljaar waarin deze opzegging is ontvangen door de voorzitter
van de Raad van Bestuur of een uitsluitingsbeslissing door de Algemene Vergadering is
genomen. Gedurende de periode van opzegging blijven alle bepalingen van de statuten en
reglementen van kracht. De Raad van Bestuur kan afwijkende regelingen met het uittredende
lid overeenkomen.
Het lidmaatschap van de vereniging van een aspirant-lid-rechtspersoon eindigt pas op het
einde van de maand waarin deze opzegging is ontvangen door de voorzitter van de Raad van
Bestuur of een uitsluitingsbeslissing door de Algemene Vergadering is genomen.
Gewezen (aspirant)leden hebben geen enkel recht op het actief van de vereniging, behoudens
eventueel in toepassing van artikel 27 van deze statuten.
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Frequentie, bevoegdheden en wijze van beslissen van de Algemene Vergadering
Art. 7. De Algemene Vergadering heeft de bevoegdheid statuten te wijzigen, bestuurders en
commissarissen te benoemen, te schorsen en af te zetten, de begroting en rekeningen goed
te keuren, kwijting te verlenen aan bestuurders en commissarissen, leden toe te laten en uit
te sluiten, en de vereniging te ontbinden.
Statutenwijzigingen en een ontbinding van de vereniging zijn slechts mogelijk mits voldaan is
aan de bijzondere vereisten inzake aanwezigheid en meerderheid vereist door de wet van 27
juni 1921.
Aangezien de vereniging is opgericht binnen het kader en ter uitvoering van één of meerdere
taken van de scholen- koepel IPCO, dienen de leden zich ervan bewust te zijn te handelen als
vertegenwoordigers van de bij IPCO aangesloten scholen. De leden verbinden zich er dan ook
toe dat besluiten zullen genomen worden in de geest van en in overeenstemming met de
statuten en reglementen van IPCO.
Art. 8. Voor zover niet anders vermeld is in deze statuten worden alle beslissingen van de
Algemene Vergadering genomen met een meerderheid van twee derden van de leden. In
geval van een statutenwijziging gelden de bepalingen van artikel 8 van de wet van 27 juni
1921.
Ten aanzien van derden wordt een beslissing van de Algemene Vergadering gestaafd door de
handtekening van twee bestuurders.
Art. 9. De Algemene Vergadering vergadert telkens wanneer ten minste twee leden daarom
verzoeken, wanneer dit in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 27 juni 1921 vereist
is en telkens wanneer de Raad van Bestuur of het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, doch ten
minste eenmaal per jaar.
De leden worden opgeroepen door de Raad van Bestuur met een gewone brief of e-mail die
de agenda bevat, en die tenminste 8 dagen vooraf wordt verzonden. Ieder voorstel dat
ondertekend is door minstens één lid moet aan de dagorde worden toegevoegd.Het voorstel
moet minstens 8 kalenderdagen vooraf aan de Raad van Bestuur bezorgd worden. Deze
maakt de oproeping over aan de leden.
Bij het nemen van besluiten mag, indien de Raad van Bestuur oordeelt dat er sprake is van
hoogdringendheid, van de agenda afgeweken worden.
De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genotuleerd en beschikbaar gesteld
aan de belanghebbenden zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement van IPCO-NaPCO.
Indien de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur aldus beslist, wordt een uittreksel
uit de notulen overgemaakt aan een belanghebbende derde.
De leden hebben inzagerecht in overeenstemming met artikel 10 van de wet van 27 juni 1921.
Het inzagerecht kan uitgeoefend worden door de (aspirant-)leden-rechtspersoon van IPCO
evenals door elke persoon die door hen gemachtigd is namens hen op te treden.
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Raad van Bestuur
Art. 10. De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van minstens drie personen
en ten hoogste zoveel personen als er leden-rechtspersoon zijn, min één.
De leden van de Raad van Bestuur moeten tevens lid zijn van de Raad van Bestuur van de
vereniging IPCO. Zodra een lid niet langer behoort tot de Raad van Bestuur van IPCO is zijn
lidmaatschap van de Raad van Bestuur van NaPCO van rechtswege vervallen.
De Raad van Bestuur wijst onder de bestuurders een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester aan.
De Raad van Bestuur kan een Directeur PBD (DirP) aanstellen. De DirP rapporteert aan de
Raad van Bestuur van NaPCO en wordt in opdracht van de Raad van Bestuur geëvalueerd door
een evaluatieteam.
De Algemeen Secretaris van IPCO, de Directeur(en) Coördinatie-Scholengemeenschap (DirCo)
en de Directeur PBD (DirP) maken van ambtswege deel uit van de Raad van Bestuur van
NaPCO (zonder stemrecht).
Mogen op hun verzoek de vergaderingen van de Raad van Bestuur bijwonen en deelnemen
aan de beraadslagingen (zonder stemrecht):
- de overige leden van het Dagelijks Bestuur;
- de bestuurders van de (aspirant-)leden-rechtspersoon;
- de eventuele andere persoon die door het (aspirant)lid-rechtspersoon gemachtigd
werd het lid te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering in overeenstemming
met artikel 4, eerste lid;
Vacatures voor de taak als bestuurder worden minstens vier weken voor de Algemene
Vergadering schriftelijk ter kennis van de leden-rechtspersoon gebracht. De bestuurders
moeten deel uitmaken van de Algemene Vergadering van een associatief lid-rechtspersoon.
Om de pedagogisch-didactische expertise binnen de Raad van Bestuur van IPCO/NaPCO te
garanderen, mag de Algemene Vergadering – in afwijking van de vorige paragraaf – een aantal
bestuurders aanstellen (dat niet meer dan 1/4 van het aangestelde bestuur mag uitmaken)
die niet noodzakelijk deel uitmaken van de Algemene Vergadering van een associatief lidrechtspersoon. Deze bestuurder(s) moet(en) het Pedagogisch Project en de identiteit van de
Scholen met de Bijbel onderschrijven.
Het mandaat van bestuurder geldt voor drie jaar en is vernieuwbaar. Het kan voortijdig
beëindigd worden door een beslissing van de Algemene Vergadering.
Een bestuurder kan ontslag nemen door een schriftelijke mededeling gericht aan de Raad van
Bestuur. Hij dient zijn mandaat verder uit te oefenen zolang de vacature niet werd ingevuld,
doch ten hoogste gedurende drie maanden vanaf de datum van de kennisgeving van het
ontslag.
Art. 11. Behoudens in spoedeisende gevallen worden de leden in kennis gesteld van de
vergaderingen van de Raad van bestuur met een gewone brief of e-mail die de agenda bevat,
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op de wijze zoals bepaald in artikel 7, derde lid. Ieder voorstel dat ondertekend is door
minstens één lid moet aan de agenda worden toegevoegd.
Bij het nemen van besluiten mag, indien de Raad bij gewone meerderheid oordeelt dat er
sprake is van hoogdringendheid, van de agenda afgeweken worden.
Art. 12. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of door de
statuten aan de Algemene Vergadering worden toegewezen. Hij is belast met het bestuur van
en het toezicht op de vereniging. Hij kan in rechte optreden namens de vereniging, zowel als
eiser en als verweerder.
Art. 13. De Raad van Bestuur vergadert geldig als twee derden van de bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.
De beslissingen worden collegiaal genomen met een gewone meerderheid van de
bestuurders.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genotuleerd en per brief of e-mail
toegezonden aan de leden van de Raad van Bestuur en het Dagelijks Bestuur van NaPCO, op
de wijze zoals bepaald is in artikel 7, vijfde lid.
Art. 14. Voor beslissingen of handelingen is de handtekening van twee leden van de Raad van
Bestuur vereist. De bestuurders moeten zich tegenover derden niet rechtvaardigen door
voorlegging van een beslissing van de Raad van Bestuur.
Art. 15. Bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke
verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat wordt zonder bezoldiging uitgeoefend. Kosten eigen aan een bestuursmandaat
worden vergoed in overeenstemming met de regelen opgenomen in het huishoudelijk
reglement.
Art. 16. De Raad van Bestuur kan deskundigen met raadgevende stem laten deelnemen aan
de vergaderingen en mag specifieke bevoegdheden delegeren aan een derde, al of niet lid van
de vereniging. Ook kan hij een beroep doen op de al dan niet bezoldigde medewerking van
derden.
Dagelijks Bestuur
Art. 17. Het Dagelijks Bestuur van de vereniging wordt ambtshalve gevormd door:
- de Algemeen Secretaris van IPCO;
- de Directeur(en) Coördinatie-Scholengemeenschap (DirCo) van de door de vereniging
beheerde scholengemeenschap(pen);
- de Directeur PBD (DirP) van NaPCO;
- de directeurs van de onderwijsinstellingen van de leden-rechtspersoon van IPCO.
Mogen op hun verzoek de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bijwonen en aan de
beraadslagingen deelnemen (zonder stemrecht):
- leden van de Raad van Bestuur van NaPCO;
- de bestuurders van de (aspirant)leden-rechtspersoon van NaPCO;
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-

de eventuele andere persoon die door het (aspirant-)lid-rechtspersoon gemachtigd
werd het lid te vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering in overeenstemming
met artikel 4, eerste lid;

Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur geldt zolang het in het eerste lid genoemde
mandaat wordt uitgeoefend.
Art. 18. Behoudens in spoedeisende gevallen worden de leden in kennis gesteld van de
vergaderingen van het Dagelijks Bestuur met een gewone brief of e-mail die de agenda bevat,
op de wijze zoals bepaald in artikel 7, derde lid.
Ieder voorstel dat ondertekend is door minstens één lid moet aan de agenda worden
toegevoegd.
Bij het nemen van besluiten mag, indien het Dagelijks Bestuur bij gewone meerderheid
oordeelt dat er sprake is van hoogdringendheid, van de agenda afgeweken worden.
Art. 19. Het Dagelijks Bestuur is inzonderheid belast met het dagelijks beheer van de
vereniging en de aan haar toevertrouwde middelen, voor zover niet door de wet of statuten
toegewezen aan de Algemene Vergadering of de Raad van Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur kan, mits machtiging van de Raad van Bestuur, in rechte optreden
namens de vereniging, als eiser of als verweerder.
Art. 20. Het Dagelijks Bestuur vergadert geldig als twee derden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn. De beslissingen worden collegiaal genomen met een gewone
meerderheid van de Bestuurders.
De beslissingen van het Dagelijks Bestuur worden genotuleerd en beschikbaar gesteld aan de
belanghebbenden zoals bepaald in het Huishoudelijk Reglement van IPCO-NaPCO.
Art. 21. Voor beslissingen of handelingen van het Dagelijks Bestuur volstaat tegenover derden
de enkele handtekening van de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door het Dagelijks
Bestuur daartoe gemachtigd lid van het Dagelijks Bestuur. De Bestuurders moeten zich
tegenover derden niet rechtvaardigen door voorlegging van een beslissing van het Dagelijks
Bestuur.
Art. 22. De leden van het Dagelijks Bestuur nemen in de uitoefening van hun functie geen
enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening
van hun mandaat. Het mandaat wordt zonder bezoldiging uitgeoefend. Kosten eigen aan een
bestuursmandaat worden vergoed in overeenstemming met de regelen opgenomen in het
Huishoudelijk Reglement.
Art. 23. Het Dagelijks Bestuur kan besluiten deskundigen met raadgevende stem te laten
deelnemen aan de vergaderingen en kan beroep doen op de al dan niet bezoldigde
medewerking van derden.
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Financiën
Art. 24. De leden van de vereniging zijn geen bijdrage verschuldigd.
De vereniging wordt verder gefinancierd door middel van de subsidies, vrijwillige bijdragen,
giften, legaten. Deze opsomming is niet limitatief.
Art. 25. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Art. 26. De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar
worden onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan één of twee commissarissen aanwijzen en belasten met
verificatie van de rekeningen. De commissaris brengt mondeling of schriftelijk verslag uit op
de Algemene Vergadering.

Ontbinding
Art. 27. Bij ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering twee vereffenaars
aan en bepaalt hun bevoegdheid. Het netto-actief van het patrimonium van de vereniging zal
worden gegeven aan IPCO, of indien IPCO niet meer bestaat, gelijkelijk over de laatst bij haar
aangesloten leden-rechtspersonen. Zo dezen niet meer bestaan, aan andere protestantschristelijke onderwijsinstellingen.

8 van 8
20180901 Statuten NaPCO

