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Verkiezingsreglement OPR Stromenland 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

1. Dit verkiezingsreglement betreft een uitwerking van het bepaalde in hoofdstuk 3 van het 

reglement ondersteuningsplanraad Stromenland. 

2. Begripsbepalingen: 

a. Ondersteuningsplanraad: de raad - als bedoeld in artikel 4a Wet medezeggenschap op 

scholen - van het samenwerkingsverband.  

b. Samenwerkingsverband: Stichting Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 

Stromenland. 

c. Aangeslotene(n): het bevoegd gezag van de scholen die met het samenwerkingsverband een 

aansluitingsovereenkomst hebben gesloten als bedoeld in artikel 4 van de statuten van het 

samenwerkingsverband.  

d. School/scholen: een school/de scholen die behoren tot de aangeslotenen. 

e. Personeel/personeelslid: het personeel dat een benoeming heeft bij een van de scholen 

behorend tot de aangeslotenen. 

f. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van een leerling van een school. 

g. Verkiesbare perso(o)n(en): personen die op grond van artikel 5 van dit reglement 

verkiesbaar zijn. 

h. Stemgerechtigde(n): zij die op grond van artikel 6 van dit reglement stemgerechtigd zijn. 

i. Kiesgroep(en): de kiesgroepen als bedoeld in artikel 7 lid 4 van dit reglement. 

j. Gelding(en): afzonderlijke groepen van verkiesbare personen (ouders en personeel) binnen 

de kiesgroep(en). 

k. Kandida(a)t(en): zij die zich op grond van het bepaalde in artikel 8 van dit reglement 

kandidaat hebben gesteld. 

l. Afgevaardigde(n): zij die door de kiesgroepen als lid van de ondersteuningsplanraad worden 

afgevaardigd. 

m. Deelnemersraad: de deelnemersraad (alle aangesloten schoolbesturen binnen het 

samenwerkingsverband) van het samenwerkingsverband.  

Artikel 2: afvaardiging door verkiezing 

1. De afvaardiging van de leden van de ondersteuningsplanraad geschiedt door middel van 

verkiezingen. 

Artikel 3: organisatie afvaardiging/verkiezing 

1. De organisatie van de afvaardiging/verkiezing van de leden van de 

ondersteuningsplanraad berust bij de ondersteuningsplanraad. De 

ondersteuningsplanraad kan de organisatie opdragen aan een 

verkiezingscommissie. 
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2. De ondersteuningsplanraad bepaalt de samenstelling, werkwijze en de bevoegdheden van de 

in het eerste lid bedoelde verkiezingscommissie, alsmede de wijze waarop over bezwaren 

inzake besluiten van deze verkiezingscommissie wordt beslist. 

3. De eerste organisatie van de afvaardiging/verkiezing wordt opgedragen aan en uitgevoerd 

door het bestuur van het samenwerkingsverband.  De taken als hierna bedoeld welke zijn 

opgedragen aan de ondersteuningsplanraad worden aldus ten aanzien van de eerste 

afvaardiging/verkiezing uitgevoerd door het bestuur van het samenwerkingsverband. Daar 

waar in het onderhavige reglement taken worden toebedeeld aan de ondersteuningsplanraad 

als zijnde organisator van de verkiezingen, dienst aldus ten aanzien van de eerste 

afvaardiging/verkiezing gelezen te worden door het bestuur van het samenwerkingsverband. 

Artikel 4: Datum verkiezingen 

1. De verkiezing vindt jaarlijks plaats in februari van het betreffende schooljaar conform het 

rooster van aftreden welk rooster als bijlage 1 aan dit reglement wordt gehecht.  

2. Tijdig voor de verkiezingen ontvangen stemgerechtigden bericht van de 

ondersteuningsplanraad over het aantal vacatures. 

3. De ondersteuningsplanraad bepaalt de datum van de verkiezing, alsmede de tijdstippen van 

aanvang en einde van de stemming. 

4. De ondersteuningsplanraad stelt het bestuur en de leden van de medezeggenschapsraden van 

de aangeslotenen aan het eind van het schooljaar in kennis van de in lid 3 genoemde 

tijdstippen. 

5. De medezeggenschapsraden van de aangeslotenen roepen kandidaten op via een schriftelijke 

mededeling aan de verkiesbare personen. Daarin wordt de uiterlijke datum waarop de 

kandidaatstelling kan plaatsvinden medegedeeld, te weten vier weken voor de 

verkiezingsdatum.  

Artikel 5: Verkiesbaarheid 

1. Verkiesbaar tot lid van de ondersteuningsplanraad zijn: 

a. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel van ten minste 

één van de scholen behorend tot de aangeslotenen.  

b. Zij die op de dag van de kandidaatstelling ouder zijn van een leerling van ten minste één 

van de scholen behorend tot de aangeslotenen. 

2. Personen die deel uitmaken van de aangeslotenen danwel van het bestuur of het intern 

toezicht – als bedoeld in artikel 17b van de wet op het primair onderwijs – kunnen geen zitting 

nemen in de ondersteuningsplanraad.  

3. Een personeelslid dat is opgedragen namens het bestuur van het samenwerkingsverband op te 

treden in besprekingen met de ondersteuningsplanraad kan niet tevens lid zijn van de 

ondersteuningsplanraad.  

Artikel 6: Stemgerechtigdheid 

1. Stemgerechtigd zijn zij die op de dag van de kandidaatstelling lid zijn van een 

medezeggenschapsraad van ten minste één school behorend tot de aangeslotenen. De 

stemming geschiedt op persoonlijke titel.  
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Artikel 7: kiesgroepen 

1. De leden van de ondersteuningsplanraad worden afgevaardigd volgens de bepalingen van dit 

reglement. 

2. Het aantal leden van de ondersteuningsplanraad bedraagt 16, van wie: 

a. 8 leden afgevaardigd zijn uit het personeel; 

b. 8 leden afgevaardigd zijn uit de ouders; 

3. De verkiezing van de leden van de ondersteuningsplanraad vindt plaats via kiesgroepen. 

4. Het samenwerkingsverband kent vier kiesgroepen: 

a. Kiesgroep A: Nijmegen 

b. Kiesgroep B: de gemeenten Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen. 

c. Kiesgroep C: De gemeenten Berg en Dal, Boxmeer, Cuijk, Grave, Heumen, Millingen a/d 

Rijn, Mill en St. Hubert, St. Anthonis . 

d. Kiesgroep D: de scholen voor SO en SBAO 

5. Elke kiesgroep levert twee personeelsleden en twee ouders als afgevaardigden voor de 

ondersteuningsplanraad.  

Artikel 8: Kandidaatstelling 

1. Een verkiesbaar persoon stelt zich kandidaat door tijdig een mail te sturen naar 

opr@stromenland.nl. 

2. De kandidaat ontvangt een bevestiging van de kandidaatstelling. 

3. Kandidaten krijgen de mogelijkheid hun kandidaatschap toe te lichten/motiveren door middel 

van het kandidatenprofiel dat digitaal beschikbaar wordt gesteld.  

Artikel 9: bekendmaking verkiesbare personen 

1. De ondersteuningsplanraad stelt twee weken voor de verkiezingen een lijst van de personen 

die verkiesbaar zijn. De lijst voorzien van de in artikel 8 lid 3 bedoelde toelichting, wordt aan de 

stemgerechtigden bekend gemaakt tezamen met de in artikel 4 lid 1 bedoelde datum en 

tijdstippen. 

2. Indien er meer verkiesbare personen dan plaatsen zijn vindt verkiezing plaats.  

Artikel 10: onvoldoende kandidaten 

1. Indien uit de verkiesbare personen als in artikel 5 bedoeld niet meer kandidaten zijn gesteld 

dan er zetels in de ondersteuningsplanraad voor die kiesgroep c.q. geleding zijn, vindt voor die 

kiesgroep c.q. die geleding geen verkiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te 

zijn gekozen. 

2. In het geval als bedoeld in lid 1 stelt de ondersteuningsplanraad het bestuur van het 

samenwerkingsverband, de stemgerechtigden en de betrokken kandidaten daarvan tijdig vóór 

de verkiezingsdatum in orde.  

3. Indien er minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de ondersteuningsplanraad voor die 

kiesgroep c.q. geleding zijn, dan ontstaat een openstaande vacature. 
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Artikel 11: verkiezing 

1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming, waaronder wordt begrepen een 

digitaal-schriftelijke stemming. 

2. Uiterlijk twee weken voor de datum van de verkiezing zendt de ondersteuningsplanraad aan 

de stemgerechtigden een digitaal stembiljet. 

Artikel 12: stemming en volmacht 

1. De stemgerechtigden hebben gedurende 14 dagen de gelegenheid hun stem uit te brengen.  

2. Elke stemgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor de 

betreffende kiesgroep en de betreffende geledingen binnen de kiesgroep beschikbaar zijn. Op 

een kandidaat kan slecht één stem worden uitgebracht. Bij de eerste afvaardiging/verkiezing 

brengt elke stemgerechtigde twee stemmen uit op de binnen de kieskring gekandideerde 

ouders en twee stemmen op de binnen de kieskring gekandideerde personeelsleden. Indien 

het geldende rooster van aftreden wordt gevolgd – welk rooster van aftreden als bijlage 1 aan 

dit reglement is gehecht – dan zal bij iedere volgende afvaardiging/verkiezing elke 

stemgerechtigde één stem uitbrengen op een binnen de betreffende kieskring gekandideerde 

persoon zijnde een ouder of een personeelslid.  

3. Een stemgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet aan een 

ander, die tot dezelfde kiesgroep en dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een 

stemgerechtigde kan voor ten hoogste één andere stemgerechtigde bij volmacht een stem 

uitbrengen.  

Artikel 13: Uitslag verkiezingen 

1. Na afloop van de stemming stelt de ondersteuningsplanraad, op basis van een korte 

rapportage over het verloop en de uitslag van de verkiezingen, het aantal geldige stemmen 

vast dat op elk van de kandidaat voor de geledingen binnen de kiesgroepen is uitgebracht.  

2. Verkeerd ingevulde of niet originele digitale stembiljetten worden ongeldig verklaard. 

3. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich hebben 

verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetels meer kandidaten zijn, die een gelijk 

aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. Indien deze situatie zich 

voordoet, komt de ondersteuningsplanraad bijeen, waarna in die bijeenkomst het lot beslist.  

4. De uitslag van de verkiezingen wordt door de ondersteuningsplanraad vastgesteld en 

schriftelijk bekendgemaakt aan het bestuur van het samenwerkingsverband, de kandidaten en 

de stemgerechtigden. 

Artikel 14: Tussentijdse vacature 

1. Zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de kiesgroep en/of de geleding waaruit en 

waardoor hij gekozen is, eindigt het lidmaatschap van de ondersteuningsplanraad en ontstaat 

er een tussentijdse vacature. 

2. In geval van tussentijdse vacature wijst de ondersteuningsplanraad tot opvolger van het 

betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende kiesgroep en geleding die blijkens de 

vastgestelde uitslag, bedoeld in artikel 13 daarvoor als eerste in aanmerking komt.  
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3. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De 

ondersteuningsplanraad doet van deze aanwijzing mededeling aan het bestuur van het 

samenwerkingsverband, de stemgerechtigden en de betrokken kandidaat. 

4. Indien uit de kiesgroep en/of geledingen minder kandidaten zijn gesteld dan er zetels in de 

ondersteuningsplanraad voor die kiesgroep/geleding zijn of indien er geen opvolger als 

bedoeld in het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) voorzien worden op andere wijze 

dan door verkiezing of door het houden van een tussentijdse verkiezing. In het geval van een 

tussentijdse verkiezing zijn de artikelen 1 tot en met 13, 16 en 17 van overeenkomstige 

toepassing.  

5. Onder andere wijze dan verkiezing wordt verstaan een tussentijdse aanmelding door een 

geïnteresseerde op de vacature vanuit de juiste geleding 

Artikel 15: geschillen omtrent de verkiezing 

1. Tegen een besluit van de ondersteuningsplanraad met betrekking tot: 

a. De bepaling van de datum van de verkiezingen; 

b. De tijdstippen van het begin en het einde van de stemming; 

c. De opstelling en geldigheid van de verkiezingslijsten; 

d. De vaststelling van de uitslag van de verkiezingen; 

e. De voorziening in tussentijdse vacature; 

Kan iedere stemgerechtigde binnen een week na de bekendmaking van het betreffende besluit 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bestuur van het samenwerkingsverband. 

Ten aanzien van de eerste verkiezingen dient in de vorige volzin bedoelde bezwaar gemaakt te 

worden bij de deelnemersraad.  

2. Het bezwaar kan worden ingediend op grond van strijd met de wet, dit reglement of krachtens 

dit reglement gegeven aanwijzingen dan wel wegens strijd met de redelijkheid.  

3. Het bestuur van de ondersteuningsplanraad (in het geval van de eerste verkiezingen: de 

deelnemersraad) beslist onverwijld en gemotiveerd over dit bezwaar en treft daarbij zo nodig 

de noodzakelijke maatregelen. Daarvan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de 

bezwaarmaker. 

Artikel 16: ongeldig verklaarde verkiezing 

1. Indien een verkiezing ongeldig wordt verklaard dan vindt een nieuwe verkiezing plaats waarbij 

het bepaalde in het onderhavige reglement onverkort van toepassing is. 

2. Wanneer een verkiezing door nalatigheid van een of meer aangeslotene(n) ongeldig wordt 

verklaard dan komend e kosten van de nieuwe verkiezing voor rekening en risico van de 

betreffende aangeslotene(n). 

Artikel 17: wijziging reglement 

1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement vereist de instemming van ten minste drie vierde 

deel van het aantal leden van de ondersteuningsplanraad. Bij het staken van de stemmen 

volgt na een wachttijd van minimaal veertien dagen ene tweede stemming. Indien ook dan 

de stemmen staken beslist de voorzitter van de ondersteuningsplanraad. 
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Artikel 18: inwerkingtreding 

1. Dit reglement treedt in werking met ingang van: 15 juni 2020 

 


