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Begrippen 
In dit reglement wordt met de volgende afkortingen of begrippen het volgende bedoeld: 
COR:  centrale ouderraad 
CSR:  centrale studentenraad 
OR:  ondernemingsraad 
CvB:  college van bestuur 
RvT:  raad van toezicht  
 
Inleiding 
De medezeggenschap van ouders binnen het Clusius College is in artikel 8a1.3 lid 2 Wet educatie en 
beroepsonderwijs (WEB) geregeld. In het medezeggenschapsstatuut staat beschreven hoe de 
medezeggenschapsstructuur binnen het Clusius College is vormgegeven, welke bevoegdheden de 
raden hebben en welke faciliteiten aan de raden worden geboden. Iedere raad heeft hiernaast een 
eigen reglement waarin regels zijn gesteld omtrent: 

a) het aantal leden van de raad; 
b) de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad; 
c) de zittingsduur van de leden van de raad; 
d) procedure bij instemmingsbevoegdheid;  
e) procedure bij het uitoefenen van de adviesbevoegdheid; 
f) procedure bij het uitoefenen van informatierecht. 

 
Dit betreft het reglement COR, waarin de huishoudelijke regeling voor de COR van het Clusius College 
is meegenomen. 

Artikel 1: Centrale ouderraad 
1.1 Het Clusius College kent een COR. De COR behartigt de belangen van de leerlingen op het 

vmbo. Het CvB stelt de COR in. 
 

Artikel 2: Samenstelling  
2.1 De COR bestaat uit minimaal 8 ouders, waarbij  geldt dat van elke vestiging een ouder is 

vertegenwoordigd in de COR.  
2.2 Alleen ouders met een leerling op het vmbo van het Clusius College kunnen als lid van de 

COR optreden. 
2.3 In de COR kunnen maximaal 2 ouders vanuit 1 vestiging tegelijk zitting hebben.  
2.4 Slechts één ouder van het gezin kan deel uitmaken van de COR. 
2.5 Ouders worden via de klankbordgroep van de vestiging verkozen om zitting te nemen in de 

COR.  
2.6: De COR kiest jaarlijks, in zijn eerste vergadering aan het begin van het schooljaar, uit zijn 

midden een voorzitter en een secretaris.  
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2.7 De voorzitter vertegenwoordigt de COR in rechte; voorzitter en secretaris vormen het 
dagelijks bestuur. Indien door de COR geen secretaris wordt benoemd, wordt deze functie 
behartigd door een medewerker van het Clusius College. 

2.8 Omwille van de continuïteit en voortgang van de besluitvorming is het toegestaan dat bij een 
bijeenkomst van de COR een plaatsvervangende lid deelneemt. In dat geval gelden alle 
bepalingen van dit reglement ook voor de plaatsvervangende leden. 

 

Artikel 3: Verkiezingen 
3.1 Een ouder met een leerling op het vmbo van het Clusius College kan zich schriftelijk 

kandidaat stellen voor de vestigingsklankbordgroep. 
3.2 Een lid van de COR wordt verkozen vanuit de vestigingsklankbordgroep. 
3.3 Bij meerdere kandidaatstellingen voor de COR wordt door de voorzitter van de  

vestigingsklankbordgroep een verkiezing uitgeschreven.  
3.4 Verkiezingen worden gehouden in een geheime, schriftelijke stemming. Er worden daarbij  

formulieren gebruikt, waarop alle kandidaten zijn vermeld. 
3.5 De vestigingsklankbordgroep voert de verkiezingen uit volgens de volgende regels: 

a) De kandidaatstellingen voor de COR worden bij de vestigingsklankbordgroep ingediend. 
b) Kandidaatstellingen worden schriftelijk binnen de vestigingsklankbordgroep bekend gemaakt 
c) De voorzitter van de vestigingsklankbordgroep bepaalt wanneer de verkiezing plaatsvindt. 
d) De voorzitter van de vestigingsklankbordgroep, zorgt voor een eerlijk verloop van de 

verkiezingen, neemt een beslissing als er onduidelijkheden zijn en stelt de uitslag vast. 
 

Artikel 4: Zittingsduur  
4.1 De zittingstermijn in de COR bedraagt twee schooljaren en kan met één termijn worden 

verlengd. 
4.2 Bij beëindiging van inschrijving van de leerling op het vmbo van het Clusius College loopt de 

zittingstermijn van de ouder af. 
4.3 Tijdens de eerste vergadering van het jaar wordt het rooster van aftreden opgesteld.  
4.4 Bij tussentijds aftreden van een lid van de COR verzoekt de voorzitter aan de 

vestigingsklankbordgroep, waarvan het afgetreden lid afkomstig is, een nieuw lid voor de 
COR te verkiezen.  

4.5 Indien men drie vergaderingen verzuimt -zonder opgaaf van reden- wordt het lidmaatschap 
ongelding verklaard en wordt de voorzitter van de betreffende vestigingsklankbordgroep 
gevraagd een nieuw lid voor de COR aan te dragen.  

4.6 Wanneer tenminste de helft van het aantal leden besluit dat de gehele COR moet aftreden 
dan kan dat alleen als het aftreden is opgevoerd als punt op de agenda en als een 
meerderheid van het aantal leden bij de vergadering aanwezig is. Indien dit niet het geval is 
wordt er gehandeld conform artikel 7 lid 3 van het reglement COR.  

4.7 Een gedwongen aftreden van een lid van de COR kan alleen op schriftelijk verzoek van 
minimaal driekwart van het aantal leden van de COR.  
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4.8 Een verzoek tot gedwongen aftreden kan alleen als het lid de werkzaamheden van de raad 
ernstig belemmert of indien het lid zich niet heeft gehouden aan de wettelijke 
geheimhoudingsplicht.  

 

Artikel 5: Overleg 
5.1 De COR overlegt minimaal driemaal per jaar met het CvB over de algemene gang van zaken 

binnen de school. Het CvB nodigt de COR daarvoor uit, tenminste drie weken voor de datum 
van het overleg. De agenda voor dit overleg wordt in onderling overleg vastgesteld.  

5.2 Het CvB kan, onder opgaaf van redenen, de COR vaker uitnodigen  
voor overleg. De COR kan ook, onder opgaaf van redenen, het CvB  
vaker voor overleg uitnodigen. Dat overleg wordt dan steeds gehouden binnen drie weken na  
de uitnodiging en ook hierbij wordt de agenda in onderling overleg vastgesteld. 

5.3 Het CvB geeft aan welk lid van het CvB namens het bevoegd gezag de besprekingen met de 
COR voert. 

5.4 De voorzitter leidt de vergadering, de secretaris notuleert en archiveert. 
5.5 De leden van de COR nemen zonder last of ruggespraak deel aan de vergaderingen, het kan 

echter voorkomen dat het kunnen voeren van ruggespraak met andere ouders en het 
contact met de vestigingsdirectie voor de bespreking van bepaalde onderwerpen gewenst is. 
Een lid van de COR kan om deze reden altijd ruggespraak houden met de leden van de 
klankbordgroep en de directie van de vmbo-vestiging.  

5.6 De CSR, de OR, de COR en het CvB overleggen minimaal eenmaal per jaar gezamenlijk  over 
de algemene gang van zaken binnen de school. Het CvB neemt het initiatief tot het 
organiseren van de gezamenlijke vergadering.  

5.7 De leden van een raad bepalen per schooljaar wie er namens de raad deelneemt aan de 
gezamenlijke vergadering. 

5.8 De RvT overlegt minimaal eenmaal per jaar met de COR over het beleid en de ontwikkelingen 
in de instelling. 

5.9 De COR hanteert een open wijze van werken. Behalve als het gaat om vertrouwelijke stukken 
of personele aangelegenheden, vergadert de raad zo veel mogelijk openbaar. Verslagen en 
andere mededelingen worden zo breed mogelijk in de instelling bekend gemaakt. 

5.10 Indien een vergadering niet door kan gaan, wordt binnen twee weken een nieuwe 
verdagerdatum voorgesteld. De vergadering vindt in ieder geval binnen vier weken na 
afzegging plaats.  

 

Artikel 6: Bevoegdheden  
6.1  De bevoegdheden van de COR staan omschreven in het medezeggenschapsstatuut. 
6.2 Het medezeggenschapsstatuut is opgesteld door het CvB en wordt na instemming van de 

raden (COR,OR en de CSR) vastgesteld. 
6.3 Het toekennen van een extra bevoegdheid aan de COR, is alleen mogelijk na goedkeuring van 

het CvB en na instemming van de andere raden.  
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Artikel 7: Besluitvorming 
7.1 Besluiten worden genomen op basis van consensus. 
7.2 Minimaal 5 leden van 5 verschillende vmbo-vestigingen moeten tijdens de bijeenkomst zijn 
 vertegenwoordigd door een ouder om tot besluitvorming te kunnen overgaan. 
7.3 Indien dit laatste niet het geval is, volgt een tweede oproeping voor vergadering en wordt 

besloten, ongeacht het aantal leden per vestiging dat aanwezig is.  
7.4 Bij de vertegenwoordiging van meerdere ouders van een vestiging geldt dat bij stemming de 

vertegenwoordiging vanuit een vestiging als 1 stem wordt meegenomen. 
7.5  Indien geen consensus wordt bereikt, volgt mondelinge stemming. Besluiten worden bij 

volstrekte meerderheid van stemmen genomen (de helft plus één). Op verzoek wordt 
schriftelijk gestemd.  

7.6  Bij het bepalen van het aantal uitgebrachte stemmen wordt het aantal stemonthoudingen, 
dan wel het aantal blanco stemmen, niet meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel 
verworpen.  

 
Artikel 8: Procedure bij het verlenen van instemmingsbevoegdheid 
8.1 Het CvB stuurt een besluit, waarover de COR instemmingsbevoegdheid heeft, per brief of 

email naar de COR. 
8.2 Het CvB geeft de COR minimaal een maand de tijd om over een voorgenomen besluit een 

standpunt te bepalen. Bij het voorgenomen besluit wordt vermeld, wat daarvan de 
bedoelingen zijn, waarom het moet worden genomen en welke gevolgen het voor de school 
en de ouders zal hebben. 

8.3 Als de COR niet wil instemmen met een voorgenomen besluit of niet positief wil adviseren, 
wordt er overleg gevoerd met het CvB, met de bedoeling er onderling uit te komen. Het 
voorgenomen besluit wordt, zolang dit overleg loopt, opgeschort.  

8.4 Wanneer het CvB het ook na dit overleg niet eens is met het standpunt van de COR, wordt dit 
schriftelijk en gemotiveerd aan de COR kenbaar gemaakt.  

8.5 Bij geen overeenstemming over een instemmingsonderwerp kan de COR zich tot de 
landelijke geschillencommissie medezeggenschap wenden. De regelingen daarvoor  
staan in de wet.  
 

Artikel 9: Procedure bij adviesbevoegdheid 
9.1 Bij geen overeenstemming over een adviesonderwerp heeft het CvB het recht zelf een besluit 

te nemen. Wanneer het CvB wil afwijken van een advies van de COR, wordt dit schriftelijk en 
gemotiveerd aan de COR kenbaar gemaakt.  

9.2 Als het CvB een advies van de COR niet wil overnemen en de COR vindt dat daardoor de 
belangen van de ouders of de leerlingen ernstig worden geschaad, kan de COR zich tot de 
landelijke geschillencommissie medezeggenschap wenden. De regelingen daarvoor staan in 
de wet. 

9.3 De COR kan tegen uitspraken van de landelijke geschillencommissie medezeggenschap in 
beroep gaan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam. De regelingen 
daarvoor staan in de wet. 
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Artikel 10: Procedure bij tegenstrijdigheid van mening van de raden  
10.1 Wanneer de ondernemingsraad, de COR en de Centrale studentenraad over hetzelfde 

onderwerp een tegenstrijdige mening geven, beslist het CvB. Als bij dat besluit de wettelijke 
instemmings- of adviesbevoegdheden van de COR in het geding zijn en het CvB daarbij het 
standpunt van de COR niet overneemt, kan de COR hiertegen in beroep gaan bij de landelijke 
geschillencommissie medezeggenschap. 

 
Artikel 11: Procedure bij uitoefenen van informatierecht 
11.1 Het CvB geeft aan de COR alle informatie die de raad voor zijn werk nodig heeft. Die 

informatie wordt schriftelijk gegeven en als de raad daar om vraagt ook mondeling 
toegelicht.  

 
Artikel 12: Verslaglegging 
12.1 Elk jaar maakt de COR een verslag over wat hij gedaan heeft.  
12.2 In het verslag staat in elk geval hoe vaak er is vergaderd, waarover is overlegd met het CvB, 

hoe dat overleg is verlopen.  
12.3 Indien van toepassing, wordt verantwoording gegeven over de besteding van financiën. 
12.4 De COR zorgt ervoor dat iedereen in de instelling kennis kan nemen van zijn jaarverslagen.  
 

Artikel 13: Geen benadeling 
13.1 Het CvB zorgt ervoor dat leden, voormalige leden en kandidaat-leden van de COR niet 

worden benadeeld omdat ze lid zijn, lid waren of lid willen worden van de COR. 
 
Artikel 14: Niet voorziene zaken 
14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het CvB na overleg met de  

COR. 
 

Artikel 15: Vaststelling en Inwerkingtreding 
15.1 Het reglement voor de COR wordt voor vijf jaar vastgesteld door het CvB. Het kan tussentijds 

worden gewijzigd. De COR heeft het recht om wijzigingsvoorstellen te doen. In ieder geval 
wordt elke twee jaar onderzocht of het reglement naar tevredenheid van alle betrokkenen 
werkt. Voordat het CvB het vaststelt of wijzigt, moet de COR met een meerderheid van het  
aantal leden, in overeenstemming met artikel 7, daarmee instemmen.  

15.2 Het reglement COR is met instemming van de COR vastgesteld op 7 september 2021. 
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