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Reglement van de Deelnemersraad  
van de stichting Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis, onderwijs dat past. 
 
 
 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen  
a. bestuur: het College van Bestuur van het samenwerkingsverband; 
b. deelnemersraad, DR; het bevoegd gezag van de aangesloten scholen 
c. ondersteuningsplan: het plan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair 

onderwijs. 
d. Ondersteuningsplanraad, OPR: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet 

Medezeggenschap op Scholen. 
e. scholen: de scholen als bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van de Wet op het primair 

onderwijs; 
f. reglement: dit deelnemersreglement. 
 
Artikel 2 Werkingsduur en wijzigingen reglement 
1. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2014 
2. Het bestuur legt het reglement en elke wijziging daarvan als voorstel voor aan de DR en 

stelt het (gewijzigde) reglement slechts vast voor zover het na overleg al dan niet 
gewijzigde voorstel de instemming van ten minste twee derde deel van het aantal leden 
van de DR heeft verworven. 

 
 
Hoofdstuk 2   Inrichting van de DR, samenstelling en zittingsduur  
 
Artikel 3 Deelnemersraad (DR)  
Aan het samenwerkingsverband is een Deelnemersraad (DR) verbonden.  
 
 Artikel 4 Leden DR 
De Deelnemersraad bestaat uit leden die worden afgevaardigd door het bevoegd gezag van 
de scholen. De Deelnemersraad kan uit een kleiner aantal leden bestaan dan het aantal 
afzonderlijke bevoegde gezagsorganen. 

  
Artikel 5 Zittingsduur leden 
1. De zittingsduur van de leden van de DR bedraagt vier jaar. 
2. Een lid van de DR treedt na zijn zittingsperiode af en kan terstond opnieuw worden 

afgevaardigd. 
3. Behalve door periodieke aftreding eindigt het lidmaatschap van de DR:  

a. door overlijden van het lid;  
b. door opzegging door het lid;  

4. De DR zorgt voor een rooster van aftreden. 
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Hoofdstuk 3  Taken, bevoegdheden en verplichtingen DR 
 
  
Artikel 6 Overleg met bestuur  
Het bestuur en de DR komen bijeen indien de DR dan wel het bestuur daarom onder opgave 
van redenen verzoekt. 
 
Artikel 7 Initiatiefbevoegdheid DR  
1. De DR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden het samenwerkingsverband 

betreffende. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bestuur voorstellen te 
doen en standpunten kenbaar te maken. 

2. Het bestuur brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een, met redenen omklede 
reactie uit aan de DR. 

3. Alvorens over te gaan tot het uitbrengen van deze reactie, stelt het bestuur de DR ten 
minste eenmaal in de gelegenheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de 
DR.  

 
Artikel 8 Wijze informatieverschaffing 
Het bestuur stelt de informatie die de DR nodig heeft voor het uitoefenen van zijn taken, op 
een toegankelijke wijze beschikbaar. Onder ‘op een toegankelijke wijze’ wordt verstaan: op 
een wijze waardoor de informatie begrijpelijk, relevant en helder is voor de uitoefening van 
de taken van de DR. 
 
Artikel 9 Voordracht lid raad van toezicht 
Het bestuur stelt de DR tijdig in de gelegenheid een bindende voordracht te doen voor de 
benoeming van één van de leden van de raad van toezicht van het samenwerkingsverband. 
 
Artikel 10 Instemming ondersteuningsplan 
Het bestuur behoeft de voorafgaande instemming van de DR met betrekking tot de 
vaststelling of wijziging van het ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a van de Wet op 
het primair onderwijs. 
 
Artikel 11 Termijnen instemming 
De DR besluit (bij meerderheid van stemmen) binnen zes weken tot instemming of 
onthouding van instemming met betrekking tot het voorgenomen ondersteuningsplan.  
Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat de DR het verzoek tot instemming heeft 
ontvangen.  
Op verzoek van de DR verlengt het bestuur deze termijn met maximaal drie weken. 
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Hoofdstuk 4  Werkwijze DR 
 
Artikel 12 Voorzitter en secretaris  
De DR kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter De voorzitter, 
of bij diens verhindering de plaatsvervangende voorzitter, vertegenwoordigt de DR in rechte. 
 
Artikel 13 Vergadering 
1. De DR kan ten behoeve van de uitoefening van zijn taak apart bijeen komen.  
2. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen 

nadat een verzoek van een van de deelnemers daartoe is ingekomen bij de voorzitter. 
 
Artikel 14 Quorum  

1. De DR besluit bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de 
helft  plus één van het totaal aantal in functie zijnde leden aanwezig is. 
Ieder aangesloten lid heeft één (1) stem. Stemmen per volmacht is toegestaan, mits 
de volmacht  schriftelijk is verstrekt aan een ander lid uit de DR. 
De DR streeft naar consent bij de besluitvorming. 
 

2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een 
nieuwe vergadering belegd. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd 
besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen. 

 
 
Hoofdstuk 5  Regeling geschillen   
 
Artikel 15 Geschillenregeling en mediation  
1. In geval van geschillen zullen de partijen die het geschil betreft trachten het geschil 
in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation. Eerst indien het onmogelijk 
gebleken is een geschil op te lossen met behulp van mediation, heeft elke partij het recht 
om het geschil voor te leggen aan de landelijke arbitragevoorziening waarbij het 
samenwerkingsverband is aangesloten.  
2. Vorenbedoelde benadeelde partij kan zich binnen zes weken na een door of namens 
het bestuur genomen besluit en/of andere handeling in het kader van het 
samenwerkingsverband wenden tot de arbitragevoorziening als bedoeld in het eerste lid. 
Het geschil wordt beslecht overeenkomstig het reglement van de arbitragevoorziening. De 
arbitragevoorziening  hoort partijen en doet een voor alle partijen bindende uitspraak. 
 
 
 
 


