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AB 140123  
 
Huishoudelijk reglement Scholenoverleg regionaal samenwerkingsverband voor passend 
voortgezet onderwijs Eindhoven Kempenland. 
 
Vastgesteld door het bestuur d.d. 23-01-2014 
Wijzigingen in artikel 1 vastgesteld door het bestuur d.d. 01-04-2016 
 
Status procedure ingevolge artikel 16 van de statuten:  
Geadviseerd door werkgroep uit Scholenoverleg passend voortgezet onderwijs  
 
Preambule 
 
Doelstelling reglement. 
Het reglement regelt de interne werkwijze van het scholenoverleg om er voor te zorgen dat passend 
onderwijs inhoud krijgt bij de schoolleiders en leraren.   
 
Het scholenoverleg passend voortgezet onderwijs.  
In de statuten van de stichting wordt in artikel 13 het scholenoverleg passend voortgezet onderwijs 
genoemd. Daarmee is het scholenoverleg passend voortgezet onderwijs één van de drie organen van 
de stichting (de andere organen zijn het bestuur en de ondersteuningsplanraad). Ten tijde van de 
besluitvorming over de bestuursvorm d.d. 24 oktober 2013 zijn de volgende taken voorzien: 

- Zoals alle organen van de stichting: Inhoud geven aan de doelstelling en de missie van het 
samenwerkingsverband. 

- Voor het scholenoverleg passend voortgezet onderwijs bestaat de taak voorts uit het 
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het algemeen of dagelijks bestuur, en in het 
bijzonder: 

 De voorbereiding van en advisering over het ondersteuningsplan 

 De voorbereiding van en advisering over de begroting en de jaarrekening 

 De implementatie van het beleid in de aangesloten scholen 
 
Structuur scholenoverleg. 
Alle aangesloten scholen van het samenwerkingsverband mogen per vestiging degene die (mede) 
verantwoordelijk is voor het beleid van de school afvaardigen naar het scholenoverleg. Het 
scholenoverleg mag uit haar midden commissies instellen voor het uitvoeren van structurele 
activiteiten van het scholenoverleg. Het scholenoverleg mag voor het vinden van oplossingen op 
problemen, die meer scholen betreffen werkgroepen inrichten. Deze werkgroepen hebben een 
looptijd van drie maanden tot (hooguit) een jaar. Aan deze werkgroepen kan ieder deelnemen, die 
door een afgevaardigde in het scholenoverleg is aangewezen.  
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Artikel 1 Het scholenoverleg, samenstelling en vergaderfrequentie 
1. Het scholenoverleg bestaat uit maximaal één afgevaardigde van iedere vestiging van een 

aangesloten school, één plaatsvervanger van de afgevaardigde alsook uit één of meer 
afgevaardigden van het samenwerkingsverband.  

2. Iedere afgevaardigde van de vestiging van een aangesloten school meldt zich aan als de 
afgevaardigde en meldt ook de plaatsvervanger aan.  

3. Een afgevaardigde kan bij verhindering uitsluitend de plaatsvervanger sturen. Ook kan hij een 
andere afgevaardigde machtigen om namens hem het woord te voeren. 

4. Een afgevaardigde van het samenwerkingsverband zit het scholenoverleg voor. 
5. Het scholenoverleg vergadert tenminste vier keer per jaar of zoveel als de agendacommissie 

vergaderingen opneemt in de jaaragenda. 
6. De vergadering van het scholenoverleg verloopt volgens een vooraf toegestuurde agenda.  
7. Het scholenoverleg komt niet tot besluitvorming door stemming tenzij dat uit dit reglement 

blijkt. Als het scholenoverleg besluit tot een advies aan het bestuur, dat niet door allen wordt 
gedragen, wordt van dat feit melding gemaakt, alsook,  zo mogelijk, van de  redenen om af te 
wijken van het advies. 

 
Artikel 2 De agendacommissie  
1. De agendacommissie dient om de interne gang van zaken van het scholenoverleg te regelen en om 
het scholenoverleg te representeren.  
 
Artikel 3. Aantal leden van de agendacommissie, keuze van de leden 
1. De agendacommissie kent drie plaatsen, waarvan één wordt bezet door een afgevaardigde van het 
samenwerkingsverband. 
2. De afgevaardigden bepalen de zittingsduur op een openvallende plaats van de agendacommissie, 
bij gebreke waarvan de zittingsduur gesteld is op vier jaar met de eenmalig mogelijkheid tot 
verlenging met vier jaar. 
3. De afgevaardigden kiezen uit hun midden de agendacommissie. Als er geen consensus is over de 
kandidaten wordt over personen schriftelijk gestemd met ongetekende briefjes, met  
handopsteken of bij acclamatie (tenzij minimaal vijf afgevaardigden zich daartegen verzetten). Blanco 
en ongeldige stemmen worden als stemonthouding aangemerkt.  
Er wordt per plaats in de agendacommissie gestemd. Heeft bij de eerste stemming niemand de 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen verkregen, dan wordt een tweede 
stemming gehouden tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen 
hebben ontvangen.  
 
Artikel 4 Taken agendacommissie 

1. De agendacommissie stelt de jaaragenda op. 
2. De agendacommissie roept vergaderingen van het scholenoverleg bijeen.  
3. Een afgevaardigde van het samenwerkingsverband zit de vergadering van het scholenoverleg 

voor, en hij stelt de vergaderorde vast. Hij heeft het recht de beraadslaging te doen eindigen, 
maar is verplicht deze weer te doen hervatten als minimaal tweederde van de aanwezige 
afgevaardigden de wens daartoe kenbaar maakt.  

4. De agendacommissie legt besluitvorming over de adviezen van het scholenoverleg vast. 
5. De agendacommissie kiest wie over een bepaald onderwerp de woordvoerder van het 

scholenoverleg is. Brieven of (email)-berichten gaan uit van een lid van de agendacommissie 
en de aangewezen woordvoerder gezamenlijk.  

6. De agendacommissie legt haar activiteiten vast en levert een bijdrage aan het jaarverslag van 
de stichting. 
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Artikel 5. Financiën 
 1. Iedere afgevaardigde draagt zijn eigen kosten voor deelname aan vergaderingen van het 
scholenoverleg en van commissies daaruit.  
2. Iedere deelname aan een werkgroep of een commissie gebeurt om niet met de verplichting om 
het auteursrecht op de resultaten van de commissie of werkgroep over te dragen aan de stichting. 
Desgevraagd of uit eigen beweging legt ieder commissielid of werkgroeplid die overdracht schriftelijk 
vast. 
 
Artikel 6 commissies/werkgroepen  
1. Het scholenoverleg kan commissies instellen, die gericht zijn op de uitvoering van structurele 
taken. De agendacommissie stelt tenminste een commissie in voor de behartiging van kwesties over 
het onderwijs aan of de ondersteuning van leerlingen. 
2. Het scholenoverleg kan werkgroepen instellen, die gericht zijn op de oplossing van een probleem. 
De werkgroep bereidt daartoe een advies van het scholenoverleg voor.  
3. Een commissie of werkgroep legt verantwoording af aan het scholenoverleg, gevolgd door een 
besluit van het scholenoverleg ten aanzien van het uitbrengen van een advies.  
4. De voorzitter van het scholenoverleg formuleert de  taak van de commissie of geeft de 
omschrijving van het probleem.  
 
Artikel 7. overleg over onderwijs aan of ondersteuning van leerlingen, die ondersteuning 
behoeven. 
Over iedere kwestie, die een leerling rechtstreeks aangaat en die betrekking heeft op meer dan één 
aangesloten school, zijn de afgevaardigden van die scholen aanspreekpunt. Zij zorgen in onderling 
overleg voor een oplossing of leggen die kwestie voor bij een commissie.  
 
Artikel 8. Bijzondere bepaling  
 In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet en het  niet strijdig is met de wet- 
en regelgeving of de statuten beslist de agendacommissie.   
  
Dit reglement is vastgesteld in het bestuur d.d. 23 januari 2014 
De wijzigingen in artikel 1 zijn vastgesteld door het bestuur d.d. 1 april 2016 
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Toelichting 
1. Agendacommissie of presidium. 
Het scholenoverleg dient zijn eigen orde te regelen. Het is de vraag welke status het scholenoverleg 
wenst te verlenen aan de personen, die dat doen. In de meest eenvoudige vorm bepaalt de 
voorzitter de agenda en de interne gang van zaken van het scholenoverleg. Dit leidt tot het risico van 
eenzijdigheid en daardoor het minder goed functioneren van het scholenoverleg. Op die grond is in 
dit voorstel uitgegaan van een uitgebreidere vorm: de agendacommissie. Als een meer 
gezaghebbende vorm nodig zou zijn kan gedacht worden aan een presidium in plaats van een 
agendacommissie. Na afweging valt de keuze op de agendacommissie. 
 
2. De grootte van de agendacommissie. 
Niet duidelijk is hoe groot een agendacommissie zou moeten zijn om tot doelgericht en doelmatig 
functioneren van het scholenoverleg te komen. Bekend is dat belangen uiteen kunnen lopen en dat 
er verschil is in expertise van de afgevaardigden.  
In dit voorstel wordt uitgegaan van een agendacommissie van 3 leden, waarvan één een 
afgevaardigde van het samenwerkingsverband. Aldus is de commissie niet groter dan nodig is om de 
werkzaamheden te kunnen verrichten. Uitgangspunt is daarbij de deskundigheid van de 
commissieleden, niet de vraag uit welke hoek een afgevaardigde afkomstig is.  
 
3. Welke andere commissies zullen worden gevormd ? 
Het Scholenoverleg zal zelf bepalen welke commissies nodig zijn. Voor structurele onderwerpen, die 
telkens moeten worden voorbereid, ligt het voor de hand dat commissies worden gevormd. Men kan 
denken aan de samenwerking met schoolleiders in het primair onderwijs vanuit een commissie 
leerlingstromen. Ook kan gedacht worden aan een financiële commissie. 
 
4. Betaling aan de aangesloten scholen voor deelname aan de werkgroepen en de daaruit 
voortkomende oplossingen. 
Uitgangspunt is dat werkgroepen op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid worden gevormd. Het 
is mogelijk dat bepaalde (schaarse) expertise niet beschikbaar komt voor het 
samenwerkingsverband, waardoor de oplossingen suboptimaal blijven. Bovendien heeft het 
samenwerkingsverband er belang bij dat de oplossing (intellectueel) eigendom wordt van de 
stichting, ook al is de auteur van de oplossing afkomstig van een aangesloten school. 
Nadeel van betaling is dat afbreuk kan worden gedaan aan het beginsel van vrijwilligheid en 
betrokkenheid. Voor wat betreft het auteursrecht kan ook zonder betaling overeen worden gekomen 
dat het auteursrecht overgaat van de auteur of van de auteursrechthebbende naar de stichting. 
Bovendien, als vermoedt wordt dat suboptimale oplossingen ontstaan kan het dagelijks bestuur 
geadviseerd worden om deskundigheid te verschaffen. Op deze gronden wordt afgezien van betaling 
voor deelname aan werkgroepen. 
 
5. Betaling aan de aangesloten scholen voor deelname aan een commissie. 
Uitgangspunt is dat commissies op basis van vrijwilligheid en betrokkenheid worden gevormd. Van 
de afgevaardigden in de commissies mag worden verwacht dat zij beschikken over de benodigde 
expertise.  
 
6. Behoren kenniskringen tot het Scholenoverleg ? 
In het verleden zijn kenniskringen ontstaan. Een kenniskring is een informeel verband zonder status, 
waarin mensen met dezelfde taak of dezelfde problematiek op eigen initiatief samenkomen om met 
elkaar te spreken. In het gebied van het samenwerkingsverband wordt bijvoorbeeld overlegd door 
decanen en zorgcoördinatoren. Hun overleg maakt geen deel uit van het Scholenoverleg.  
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7. Waarom wordt gekozen voor een min of meer vast bestand van afgevaardigden ? 
Voor het functioneren van het Scholenoverleg zijn stabiliteit en continuïteit belangrijk. Dit wordt 
nagestreefd doordat een schoolbestuur voor een langere periode één schoolleider per vestiging 
afvaardigt. Deze personen geven de samenwerking gestalte doordat zij binnen het Scholenoverleg 
contact met elkaar onderhouden. Door tussentijdse vervanging dreigt het gevaar dat de contacten te 
zeer een “ad hoc”- karakter krijgen. Dit betekent dat vervanging alleen aan de orde zal zijn als 
iemand langdurig afwezig zal zijn, en op die grond het schoolbestuur een andere afgevaardigde 
aanwijst. 
 
8. Definities 
Vestiging: in de wet 1wordt het begrip vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs en scholen 
voor voortgezet speciaal onderwijs genoemd. Deze definitie is in de statuten overgenomen. 
 
Afgevaardigde van het samenwerkingsverband: het betreft in principe de directeur van het 
samenwerkingsverband, maar het kan ook een bestuurslid of andere deskundige zijn. Dit laatste zal 
met name het geval zijn als behoefte is aan specifieke deskundigheid. 
 

                                                      
1 Art. 17a, 2e lid WVO 


