
 
 

 

 

H U I S H O U D E L I J K  R E G L E M E N T    

V E R E N I G I N G  

P A R T N E R S  IN  O N D E R W I J S  

 

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Partners in Onderwijs, hierna te noemen ‘de 

Vereniging’,  zoals vastgesteld in de ledenvergadering van de Verenging, dd. 16 november 2016. 

 

Versie goedgekeurd door ALV 16 november 2016 

 

AFDELING A, Algemeen 
 
Begripsomschrijvingen 
Artikel 1 
 

Vereniging de Vereniging Partners in Onderwijs. 

 

Statuten de statuten van de vereniging. 
 

Algemene vergadering 

 

de algemene vergadering van de vereniging. 

Bestuur het bestuur van de vereniging. 

 

Regionaal 

transfercentrum 

een orgaan als bedoeld in maatregel 1 van het Sectorplan PO ‘1.500 

banen voor leerkrachten primair onderwijs’, zoals dat is bij 
beschikking met kenmerk AGSZW/DH/RCSP/2014/502298 d.d. 4 
april 2014 is goedgekeurd door de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid 
 

Stichting  de Stichting RTC Transvita. 
 

Deelnemer het bevoegd gezag van één of meerdere scholen voor basisonderwijs 
en/of speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs, dat lid is van 
de vereniging en aansluiting heeft gekregen bij de stichting. 
  

Expertisedrager 

  

Een kennisorganisatie die de vereniging kan ondersteunen bij het 

realiseren van haar doelstelling en die van het bestuur de status van 

expertisedrager heeft verkregen.  

 

Schriftelijk 
 

per brief, of op een andere papieren gegevensdrager, of per e-mail. 

 
 

Reikwijdte 

Artikel 2 

1. Dit huishoudelijk reglement geeft regels voor de leden en aspirant-leden ter zake: 

a. het werkgebied van de vereniging en de toelatingsprocedure (Afdeling B); 

b. de algemene vergadering (Afdeling C); 

c. het bestuur (Afdeling D); 

d. expertisedragers (Afdeling E); 

e. de contributie (Afdeling F).  

f. slotbepaling (Afdeling G) 

2. Elk lid van de vereniging is gebonden aan het huishoudelijk reglement. 
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AFDELING B, het werkgebied en het lidmaatschap van de Vereniging 

 

Werkgebied 

Artikel 3 

1. Het werkgebied van de vereniging beslaat het gebied binnen de straal van 35 km ten opzichte 

van Nieuwegein, zoals aangegeven in bijlage 1 van dit Reglement. De scholen van een bevoegd 

gezag dat lid is van de Vereniging liggen binnen het werkgebied.  

2. In afwijking van het eerste lid kan het bestuur, met in achtneming van artikel 4, besluiten om 

een bevoegde gezag van meerdere scholen voor primair onderwijs als lid van de vereniging toe 

te laten mits tenminste drie vierde van de scholen van dat bestuur in het werkgebied van de 

vereniging staan.   

 

 

Toelatingsprocedure aspirant-leden 

Artikel 4 

1. Een bevoegd gezag van een of meerdere scholen voor primair onderwijs, dat lid van de 

vereniging wenst te worden, dient daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur, onder 

opgave van de - met het oog op het deelnemerschap van de stichting - navolgende gegevens:  

a. het aantal scholen voor primair onderwijs dat door het bevoegd gezag wordt bestuurd en 

de plaats waar die school is of die scholen zijn gelegen; 

b. het aantal medewerkers dat op de betreffende scholen werkzaam is en de omvang 

daarvan in fte’s. ; 

c. het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers op organisatieniveau over de 

afgelopen twee kalenderjaren voorafgaand aan de datum waarop het verzoek wordt 

ingediend; 

d. het percentage ‘ander verlof dan ziekteverzuim’ van de medewerkers op 

organisatieniveau over de periode bedoeld in sub c. voornoemd; 

e. inzicht in de vervangers bij het aspirant-lid die via de stichting bij andere leden inzetbaar 

zijn;   

f. de gewenste startdatum van het lidmaatschap 

g. de laatste twee jaarverslagen benevens de meest recente goedgekeurde begroting; 

h. andere informatie waarvan door het betreffend gezag wordt vermoed dat die relevant is 

of relevant kan zijn voor de beoordeling van het toetredingsverzoek. 

2. Het bestuur beslist binnen twee maanden na de ontvangst van de aanmelding over de toelating 

en deelt die beslissing schriftelijk aan het betrokken aspirant-lid mede, onder gelijktijdige 

berichtgeving daarover aan de andere leden.  

3. Indien de toelating tot de vereniging door het bestuur is geweigerd, wijst het bestuur er in zijn 

beslissing op dat het aspirant-lid binnen een maand nadat de weigering te zijner kennis is 

gebracht, schriftelijk in beroep kan komen tegen de weigering om hem als lid van de 

vereniging toe te laten bij de algemene vergadering, onder vermelding van het postadres waar 

het beroep schriftelijk of per email kan worden ingediend.  

4. Het bestuur agendeert het beroep als bedoeld in het vorige lid voor de eerstvolgende algemene 

vergadering mits er tussen de ontvangst van het beroepsschrift en de eerstvolgende algemene 

vergadering tenminste een maand zit. Als de eerstvolgende algemene vergadering minder dan 

een maand ligt na de datum waarop het aspirant-lid zijn beroepschrift aan het bestuur heeft 

gezonden, kan de ledenvergadering beslissen dat het beroep in de daarop volgende algemene 

vergadering aan de orde zal komen.  

5. Het bestuur kan het aspirant-lid ter toelichting van het beroep tegen de weigering om het 

aspirant-lid als lid van de vereniging toe te laten uit te nodigen in de algemene vergadering 

waarin dit verzoek wordt besproken. 

6. De algemene vergadering kan aan een beslissing op het beroep tegen de weigering om het 

aspirant-lid als lid van de vereniging toe te laten, voorwaarden verbinden van financiële aard 
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en/of van formatieve aard.  

7. Indien de algemene vergadering een beroep tegen de weigering om het aspirant-lid als lid van 

de vereniging toe te laten honoreert, deelt het bestuur dit binnen drie weken nadat het besluit 

genomen is, schriftelijk aan het aspirant-lid mede. Indien er voorwaarden aan de toetreding 

zijn verbonden, worden deze voorwaarden in de brief opgenomen. Het lidmaatschap van de 

vereniging komt tot stand nadat het aspirant-lid de brief met de voorwaarden die aan het 

lidmaatschap zijn verbonden, heeft ondertekend ,aan het bestuur heeft geretourneerd en deze 

door de het bestuur is ontvangen.  

8. Indien de algemene vergadering het beroep tegen de weigering om het aspirant-lid als lid van 

de vereniging toe te laten afwijst, deelt het bestuur dit binnen drie weken nadat deze beslissing 

is genomen schriftelijk aan het betreffende bevoegd gezag mee, onder opgave van de redenen 

die tot deze beslissing hebben geleid.  

 

 

AFDELING C, Algemene Vergadering 

 

Algemene vergadering 

Artikel 5 

1. Elk lid vaardigt één vertegenwoordiger af die bevoegd is om namens zijn bevoegd gezag 

besluiten te nemen in de algemene vergadering. 

2. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten over alle zaken met betrekking tot de 

vereniging en de activiteiten van de vereniging, voor zover de besluitvormingsbevoegdheid op 

grond van de statuten of dit dan wel enig ander door de algemene vergadering vastgesteld 

reglement, niet nadrukkelijk bij anderen is gelegd. 

3. Het algemeen bestuur streeft er naar dat de omvang van het bestuur dusdanig is dat altijd 

tenminste twee leden van het bestuur geen deel uitmaken van het dagelijks bestuur. 

4. Besluiten genomen door de algemene vergadering binden alle leden, ook al hebben zij in de 

algemene vergadering niet vóór het desbetreffend besluit gestemd. 

 

 

Vergaderorde in algemene vergadering 

Artikel 6 

1. De algemene vergadering vergadert ten minste twee keer per jaar. 

2. De voorzitter belegt, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, in 

samenspraak met de secretaris de vergaderingen van de algemene vergadering.  

3. De voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, stelt, in overleg 

met de secretaris, de agenda van de algemene vergadering op en stuurt die per e-mail, 

tenminste tien dagen - dagen die in een door de Minister van OCW vastgestelde verplichte 

vakantie vallen niet meegeteld - voor de aanvang van de vergadering aan alle leden. Indien de 

agenda bijlagen bevat worden de bijlagen met de agenda meegezonden. 

4. Bij elke algemene vergadering wordt de stand van zaken bij de stichting geagendeerd.  

5. De vergaderingen van de algemene vergadering worden voorgezeten door de voorzitter, bij 

diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. 

6. De secretaris verzorgt van elke vergadering van de algemene vergadering een verslag en 

stuurt dit aan de leden. Het verslag wordt vastgesteld door de leden. De voorzitter kan 

besluiten tot een schriftelijke vaststellingsprocedure van het verslag.  

7. Alle besluiten die genomen worden, worden vastgelegd in een doorlopende besluitenlijst. Deze 

doorlopende besluitenlijst wordt bij het verslag van elke vergadering gevoegd. De besluitenlijst 

bevat alle genomen besluiten van de algemene vergadering, alsmede van elk besluit de datum 

waarop dat besluit genomen is. 
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AFDELING D, het Bestuur 

 

Samenstelling bestuur 

Artikel 7 

1. Om bestuurslid van de vereniging te kunnen zijn, dient een kandidaat bezoldigd of onbezoldigd 

bestuurder te zijn van een lid van de vereniging.  

2. Indien een kandidaat geen bestuurder is van een lid van de vereniging maar anderszins een 

dienstbetrekking bij dat lid bekleedt, dan kan de algemene vergadering besluiten dat het 

eerste lid van dit artikel buiten toepassing blijft. 

3. Als een bestuurslid ophoudt bestuurslid van een lid van de vereniging te zijn, dan eindigt zijn 

bestuurslidmaatschap tenzij de algemene vergadering besluit dat het eerste lid van dit artikel 

buiten toepassing blijft. In dat geval treedt het bestuurslid af conform het rooster van aftreden.  

4. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de algemene vergadering besluiten dat iemand die noch 

bestuurslid is van een lid van de vereniging noch een dienstbetrekking bij een lid bekleedt, 

kandidaat voor het bestuur kan zijn.  

5. Onverminderd het bepaalde in de leden 3, 4 en 5 van dit artikel is het aantal bestuursleden dat 

geen bestuurslid is van een lid van de vereniging altijd minder dan de helft van het totale 

aantal bestuursleden. 

 

 

Dagelijks bestuur  

Artikel 8 

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, een secretaris 

en/of penningmeester die tezamen het dagelijks bestuur vormen.  

2. Het dagelijks bestuur is belast met het voorbereiden van de vergaderingen van het bestuur 

alsmede met het voorbereiden van de algemene vergadering. 

3. Besluiten van het dagelijks bestuur in spoedeisende gevallen waarin het niet mogelijk is om 

een gewone bestuursvergadering te beleggen, worden genomen met meerderheid van 

stemmen. Dit laat onverlet dat deze besluiten in de eerstvolgende bestuursvergadering moeten 

worden verantwoord.  

 

 

Vergaderorde in bestuur 

Artikel 9 

1. Het bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar. 

2. De voorzitter belegt, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, in 

samenspraak met de secretaris de vergaderingen van het bestuur.  

3. De voorzitter, dan wel bij diens afwezigheid de plaatsvervangend voorzitter, stelt, in overleg 

met de secretaris, de agenda van het bestuur voor de aanvang van de vergadering aan alle 

bestuursleden en stuurt die tenminste tien dagen voor de aanvang van de vergadering naar 

alle bestuursleden. Indien de agenda bijlagen bevat worden de bijlagen met de agenda 

meegezonden. 

4. De vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens 

afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter. 

5. De secretaris verzorgt van elke vergadering van het bestuur een verslag en stuurt dit aan de 

bestuursleden. Het verslag wordt vastgesteld door het bestuur.   

6. Alle besluiten die genomen worden, worden vastgelegd in een doorlopende besluitenlijst. Deze 

doorlopende besluitenlijst wordt bij het verslag van elke vergadering gevoegd. De besluitenlijst 

bevat alle genomen besluiten van het bestuur alsmede van elk besluit de datum waarop dat 

besluit genomen is. 
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Aftreden bestuursleden, werven nieuwe bestuursleden  

Artikel 10 

1. Het periodiek aftreden van bestuursleden geschiedt volgens het rooster van aftreden, dat als 

bijlage 2 bij dit reglement is gevoegd en jaarlijks wordt geactualiseerd.  

2. Het dagelijks bestuur informeert, zo mogelijk zes maanden voordat de bestuursperiode is 

geëindigd, de leden over het feit dat volgens het rooster van aftreden de bestuursperiode van 

één of meer bestuursleden eindigt en roept de leden - met vermelding van de namen van 

bestuursleden die herkiesbaar zijn – om een bestuurder verkiesbaar te laten stellen als 

bestuurslid. Een lid kan ook een kandidaat voordragen die een dienstbetrekking bij hem 

bekleedt. Indien de algemene vergadering er mee instemt dat een kandidaat geen bestuurder 

bij een lid is, dan heeft, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 5 van dit reglement, bij het 

stemmen een kandidaat die bestuurder is bij een lid geen voorrang boven de kandidaat met 

een dienstbetrekking bij een lid.   

3. Op zijn laatst wordt in de stukken behorende bij de laatste algemene vergadering waarop het 

aftredende bestuurslid nog in functie is, de naam/namen bekend gemaakt van de kandidaten 

die zich verkiesbaar stellen als bestuurslid van de vereniging. 

 

 

AFDELING E, Expertisedragers 

 

Expertisedragers 

Artikel 11 

1. Het bestuur kan de algemene vergadering voorstellen om één of meer met name genoemde 

expertisedragers waarvan het bestuur van mening is dat deze kennisorganisatie de vereniging 

kan ondersteunen bij het realiseren van haar doelstelling. 

2. Na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, informeert de expertisedrager het 

bestuur er over wie de expertisedrager vertegenwoordigt bij de vereniging.  

3. De vertegenwoordiger van de expertisedrager ontvangt dezelfde informatie die de leden van de 

vereniging van het bestuur ontvangen. Hij is gerechtigd om de algemene vergadering bij te 

wonen en om aldaar het woord te voeren met dien verstande dat hij geen stemrecht heeft.  

4. De expertisedrager is gerechtigd om een andere vertegenwoordiger ten behoeve van de 

vereniging aan te wijzen. Hij is daartoe verplicht indien het bestuur hem daar, gemotiveerd, 

om verzoekt. Indien de expertisedrager weigert om een andere vertegenwoordiger aan te 

wijzen, kan het bestuur, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, de 

expertisedrager diens status als zodanig ontnemen.  

5. De expertisedrager stelt de vereniging er schriftelijk van in kennis als de aangewezen 

vertegenwoordiger de expertisedrager niet langer vertegenwoordigt, onder vermelding van de 

naam en deskundigheid van diens opvolger.   

6. Indien naar het oordeel van het bestuur een expertisedrager niet langer als de geëigende 

kennisorganisatie die de vereniging kan ondersteunen bij het realiseren van haar doelstelling, 

kan worden beschouwd, ontneemt het bestuur, na verkregen goedkeuring van de algemene 

vergadering, een expertisedrager diens status als zodanig.   

 

 

AFDELING F, Contributie 

 

Contributie 

Artikel 12  

Het bestuur is bevoegd tot de jaarlijkse vaststelling van het contributiebedrag, mede ter dekking 

van de vergaderkosten en eventueel betaalde sprekers.  
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AFDELING G, Slotbepalingen 

Slotbepaling 

Artikel 13 

1. De algemene vergadering is bevoegd om, op voorstel van het bestuur, dit reglement vast te 

stellen, te wijzigen of in te trekken. 

2. Een besluit tot vaststelling of wijziging van dit reglement behoeft de instemming van 

twee/derde van de aanwezige leden in een algemene vergadering, onder de voorwaarde dat 

twee/derde van de leden aanwezig zijn en de aanwezige leden ten minste twee derde deel van 

het totaal aantal leerlingen vertegenwoordigen dat is ingeschreven op de scholen die van alle 

leden van de vereniging tezamen uitgaan. 


