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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Ons
Middelbaar Onderwijs.
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Preambule

Binnen Ons Middelbaar Onderwijs adviseert de raad van advies de schoolleider van een school bij
het ontwikkelen en vaststellen van beleid met betrekking tot het onderwijsproces. De raad van
advies fungeert als een klankbord voor de schoolleider op strategische onderwerpen en de
ontwikkelingsrichting van de school (klankbordfunctie). Tevens ziet de raad van advies toe op de
maatschappelijke verankering van de school in de lokale en regionale gemeenschap
(netwerkfunctie).
Leden van de raad advies worden gevraagd en benoemd op basis van zowel de achtergrond en
ervaring als persoonlijke eigenschappen en competenties. De leden van de raad van advies
denken vanuit hun maatschappelijke participatie en eigen deskundigheden mee met de
schoolleider over het optimaal functioneren van de school in relatie tot de behoeften van de
lokale en regionale gemeenschap.
Elk lid van een raad van advies is tevens lid van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Elke
raad van advies vaardigt uit zijn midden twee leden af naar de ledenraad. De ledenraad bestaat
daarnaast uit ouders die lid zijn van de vereniging. De ledenraad houdt toezicht op het
functioneren van de raad van toezicht van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en heeft
onder meer de bevoegdheid tot de benoeming van de leden van de raad van toezicht en de
goedkeuring van het jaarverslag van de vereniging. In de ledenraad handelt het lid echter
zonder last en ruggespraak ten opzichte van de raad van advies waartoe het lid behoort.
Het reglement voor de raden van advies regelt de verhouding tussen de raad van advies en de
schoolleider van de school. Dit reglement is een nadere uitwerking van hetgeen in de statuten
van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs hieromtrent is bepaald. De statuten van de
vereniging zijn per 1 januari 2011 opnieuw vastgesteld.
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Artikel 1

Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. ledenraad: verenigingsorgaan bestaande uit het totaal van de uit de raden van advies
afgevaardigde personen en de ouders die lid zijn van de vereniging. De ledenraad is de
algemene vergadering zoals bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk Wetboek;
b. raad van advies: adviesorgaan voor de schoolleider, niet in de zin van de Wet
Medezeggenschap op Scholen;
c. raad van bestuur: verenigingsorgaan dat belast is met het bestuur van de vereniging;
d. raad van toezicht: verenigingsorgaan dat belast is met het toezicht op de raad van bestuur;
e. school: door de vereniging in stand gehouden school of instelling waaraan door de raad van
bestuur een schoolleider is benoemd;
f. schoolleider: de rector, directeur of voorzitter van de centrale directie van een school;
g. statuten: de statuten van de vereniging zoals laatstelijk vastgesteld bij notariële akte van 24
december 2010 en in werking getreden per 1 januari 2011;
h. vereniging: de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, gevestigd te Tilburg.

Artikel 2

Werkingssfeer

1. Dit reglement is een uitwerking van de verhouding tussen de raad van advies en de
schoolleider van de school.
2. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 26 van de statuten van de vereniging.
3. Het reglement wordt vastgesteld, gewijzigd of opgeheven bij besluit van de raad van
bestuur.

Artikel 3

Instelling raad van advies

1. Een raad van advies wordt ingesteld door en op initiatief van de schoolleider van een
school.
2. Elke school heeft een afzonderlijke raad van advies.
3. Van het in lid 2 genoemde kan bij wijze van uitzondering door de schoolleider(s) worden
afgeweken.
4. Een verzoek om een raad van advies te verbinden aan twee of meer (in elkaars nabijheid
gelegen) scholen wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.
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Artikel 4

Lidmaatschap raad van advies

1. Een lid van de raad van advies is qualitate qua lid van de vereniging Ons Middelbaar
Onderwijs.
2. Lidmaatschap van de raad van advies staat open voor:
a. natuurlijke personen van achttien jaar en ouder,
b. niet zijnde
I. in dienst van de vereniging,
II. een leerling die op een school onder het bevoegd gezag van de vereniging staat
ingeschreven,
III. lid van de medezeggenschapsraad van de school of de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van de vereniging,
IV. lid van de raad van toezicht of
V. lid van de raad van bestuur;
c. die voldoen aan het profiel voor de leden van de raad van advies als bedoeld in artikel 5
lid 3 en
d. die voldoen aan de (overige) statutaire vereisten voor lidmaatschap van de vereniging.
3. Personen kunnen slechts van één raad van advies lid zijn.

Artikel 5

Samenstelling raad van advies

1. De raad van advies bestaat uit minimaal zes en maximaal acht leden. Het aantal leden van
de raad van advies wordt door de raad van advies, in overleg met de schoolleider,
vastgesteld.
2. Bij de samenstelling van de raad van advies worden leden benoemd op basis van hun
expertise, netwerken, maatschappelijke betrokkenheid en representativiteit, ervaring met en
inzicht in ontwikkelingen in de samenleving en het onderwijs in het bijzonder, identificatie
met de lokale of regionale gemeenschap en representatie van relevante maatschappelijke
sectoren. Bij de samenstelling wordt een evenwichtige spreiding van de
benoembaarheideisen over de leden nagestreefd.
3. De in lid 2 genoemde voorwaarden en kenmerken zijn nader uitgewerkt in een profiel voor
de leden van de raden van advies. Dit profiel bevat de kwaliteiten en eisen waaraan een lid
van de raad van advies dient te voldoen.
4. De raad van advies wijst uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter
aan.

Artikel 6

Benoeming leden raad van advies

1. De leden van de raad van advies worden benoemd en ontslagen door de raad van advies.
2. Leden van de raad van advies worden benoemd op voordracht van de schoolleider(s) na
verkregen instemming van de medezeggenschapsra(a)d(en) van de scho(o)l(en).
3. De leden van de raad van advies worden benoemd voor een periode van drie jaar.
4. Een aftredend lid is één maal onmiddellijk herbenoembaar.
5. De in lid 3 en 4 genoemde (her)benoemingsperiode kan (slechts) worden verlengd indien
het lid op basis van artikel 10 is gekozen als afgevaardigd lid naar de ledenraad en deze
afvaardiging voortduurt tot na het einde van de benoemingstermijn van het betreffende lid.
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Artikel 7

Taken raad van Advies

De raad van advies heeft de volgende taken:
a. het adviseren van de schoolleider ten aanzien van algemeen schoolbeleid;
b. het zijn van klankbord voor de schoolleider ten aanzien van ontwikkelingen in en rondom de
school in de meest brede zin;
c. het leveren van een bijdrage aan de maatschappelijke verankering van de school in de
lokale/regionale gemeenschap, op zodanige wijze dat de school wordt beschouwd als één van
de pijlers van de samenleving;
d. het voeling houden met lokale en regionale ontwikkelingen, deze signaleren en vertalen naar
de onderwijssituatie;
e. het afvaardigen van twee leden naar de ledenraad van de vereniging.

Artikel 8
1.
2.
3.
4.
5.

Advies en informatie

De schoolleider legt te nemen besluiten die verband houden met het algemeen schoolbeleid
vooraf voor advies aan de raad van advies.
De schoolleider draagt er zorg voor dat het advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat
het advies van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
De raad van advies dient in de gelegenheid te worden gesteld met de schoolleider overleg te
voeren voordat het advies wordt uitgebracht.
De schoolleider stelt de raad van advies in kennis van de wijze waarop aan het uitgebrachte
advies gevolg wordt gegeven.
De schoolleider is gehouden de raad van advies te informeren over de algemene gang van
zaken op school.

Artikel 9

Vergaderingen raad van advies

1. De vergaderingen van de raad van advies worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter van
de raad van advies dan wel de schoolleider dit noodzakelijk oordeelt, doch ten minste twee
maal per jaar.
2. De vergaderingen van de raad van advies worden door de schoolleider voorbereid en de
schoolleider zorgt voor de verslaglegging.
3. De voorzitter dan wel een ander lid van de raad van advies bespreekt in elk geval de
samenstelling van de agenda van de vergadering met de schoolleider. Voorts plegen andere
leden van de raad van advies overleg met de schoolleider indien de agenda daar aanleiding
toe geeft. Dit overleg kan plaatsvinden op initiatief van zowel de raad van advies als de
schoolleider.
4. Bij de vergaderingen van de raad van advies is de schoolleider aanwezig.
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Artikel 10

Afvaardiging naar ledenraad

1. Elke raad van advies vaardigt uit zijn midden twee personen af naar de ledenraad van de
vereniging. Indien op grond van artikel 3 lid 3 een raad van advies aan meer dan één school
is verbonden, worden per school twee personen naar de ledenraad afgevaardigd.
2. De naar de ledenraad afgevaardigde leden worden gekozen voor een periode van drie jaar.
3. Een aftredend afgevaardigd lid is één maal onmiddellijk voor een periode van drie jaar
herkiesbaar, tenzij het afgevaardigd lid reeds langer dan zes jaar lid is van de raad van
advies. De in artikel 6 lid 3 en 4 genoemde (her) benoemingsperiode van een lid van de raad
van advies wordt verlengd met de periode dat het betreffende lid is afgevaardigd naar de
ledenraad.
4. Een lid van de ledenraad handelt zonder last van of ruggespraak met de raad van advies
waartoe het behoort.

Artikel 11
1.
2.

Ingangsdatum en werkingsduur

Het reglement treedt in werking op 1 januari 2011.
Het reglement is van kracht voor onbepaalde duur.

Artikel 12

Overgangsbepaling

1. Om aan de in dit reglement genoemde bepalingen te voldoen, geldt een overgangsperiode
van 6 maanden na datum van inwerkingstreding.
2. In afwijking van hetgeen in de vorige artikelen is bepaald worden voor de eerste maal tot
leden van de raden van advies benoemd de leden van de colleges van advies die op de dag
vóór inwerkingtreding van dit reglement als zodanig op grond van het Statuut voor de Colleges
van Advies van Ons Middelbaar Onderwijs zijn benoemd.
3. De benoemingstermijnen van de leden van de raden van advies per datum van
inwerkingtreding van dit reglement worden in goed overleg tussen de betreffende leden, de
schoolleider(s) en de medezeggenschapsra(a)d(en) vastgesteld.

Artikel 13

Slotbepaling

1. Het reglement voor de raden van advies van Ons Middelbaar Onderwijs is vastgesteld door de
raad van bestuur in zijn vergadering van 18 januari 2011.
2. Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Het reglement voor de raden van advies van Ons
Middelbaar Onderwijs’.
3. Het Statuut voor de Colleges van Advies van Ons Middelbaar Onderwijs komt door
inwerkingtreding van dit reglement te vervallen.
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