Verkiezingsreglement Deelnemersvergadering
Vastgesteld op 21 maart 2017 door het bestuur van de Onderwijscoöperatie

Artikel 1:

Algemene bepalingen

De grondslag van het reglement is artikel 25a lid 2 juncto artikel 25b lid 2 van de statuten van de
Onderwijscoöperatie. Dit reglement komt te vervallen wanneer de afgevaardigden van de
Deelnemersvergadering zijn gekozen, mede gelet op de bevoegdheid van de Deelnemersvergadering
om zelf een reglement vast te stellen.
Artikel 2:

Verkiezingscommissie

1. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie stelt een verkiezingscommissie in. Deze commissie is,
met inachtneming van het in dit reglement en in het Plan van Aanpak bepaalde, vastgesteld door
het bestuur van de Onderwijscoöperatie belast met (a) het organiseren van de verkiezing voor de
afgevaardigden van de Deelnemersvergadering, inclusief het vaststellen van data en termijnen,
(b) het houden van toezicht op het verloop daarvan en (c) het vaststellen van de
verkiezingsuitslag.
2. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie benoemt een verkiezingscommissie van acht leden. Elk
van de vier lidorganisaties draagt een lid voor de verkiezingscommissie voor. Het vijfde lid wordt
voorgedragen door de zogenoemde geassocieerden. Het zesde lid wordt voorgedragen door de
Leraren Advies Raad. Het zevende lid is een Leraar van het Jaar. Het achtste lid is een van de
Regio Projectleiders of een van de Ambassadeurs.
3. De verkiezingscommissie beslist met meerderheid van stemmen over aangelegenheden binnen
haar in artikel 2.1. genoemde taken, voor zover dit reglement daarin niet voorziet. Het bepaalde
in de statuten van de Onderwijscoöperatie over de vergaderorde van de bestuursvergaderingen
is van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van de verkiezingscommissie, daaronder
begrepen de mogelijkheid om buiten de vergadering schriftelijk of per e-mail besluiten te nemen.
Artikel 3:

Actief en passief kiesrecht

1. Alle leraren die ingevolge artikel 31 van de statuten, voor een door de verkiezingscommissie vast
te stellen datum bij de Onderwijscoöperatie zijn aangemeld als leraar bij het vrijwillig register,
zijn gerechtigd om een stem uit te brengen. Dit geldt nadrukkelijk uitsluitend voor de eerste
verkiezing.
2. Om verkiesbaar te kunnen zijn dient de leraar aangemeld te zijn als leraar bij het vrijwillig
register en drie jaar aaneengesloten werkzaam te zijn in de sector waarvoor hij zich kandidaat
stelt. Een onderbreking van minder dan drie maanden wordt niet aangemerkt als een
onderbreking. Gedurende de genoemde periode van drie jaar dient de leraar te hebben voldaan
aan de eisen die de Wet Lerarenregister en registervoorportaal stelt om in het lerarenregister als
bedoeld in artikel 38b Wpo, 38b Wec, artikel 41a Wvo en artikel 4.4.1 Web te worden
opgenomen.
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Artikel 4:
1.
a.
b.
c.

Samenstelling

De Deelnemersvergadering kent 24 afgevaardigden, waarvan:
8 leden uit het primair onderwijs, waarvan 1 uit het speciaal onderwijs;
8 leden uit het voortgezet onderwijs, waarvan 1 uit het speciaal onderwijs;
8 leden uit het middelbaar beroepsonderwijs.

2. Indien er te weinig afgevaardigden uit een van de onder a tot en met c genoemde sectoren
verkiesbaar zijn, vindt er geen opvulling plaats uit andere sectoren.
3. Mede gelet op het bepaalde in artikel 31 lid 2 van de statuten worden tussentijdse vacatures niet
opgevuld.
4. Het gestelde in lid 2 en lid 3 is uitdrukkelijk uitsluitend van toepassing op de eerst gekozen
afgevaardigden.
Artikel 5:

Kandidaatstelling

1. Namens de verkiezingscommissie geschiedt de oproeping van kandidaten uiterlijk twee maanden
voor de verkiezingsperiode start. De officiële oproeping geschiedt ten minste via de website van
de Onderwijscoöperatie en de websites van de aangesloten lidorganisaties.
2. Kandidaatstelling is mogelijk na het verschijnen van de oproep op de in lid 1 genoemde websites
door digitale aanmelding van een kandidaat bij de verkiezingscommissie, zoals aangegeven via de
website van de Onderwijscoöperatie.
3. De termijn waarbinnen de kandidaatstelling mogelijk is wordt vastgesteld door de
verkiezingscommissie en wordt vermeld in de oproep.
4. De kandidaat stelt zich digitaal kandidaat via het formulier kandidaatstelling, te vinden op de
website van de Onderwijscoöperatie. Daarbij is de mogelijkheid voor een persoonlijke toelichting
met een maximum van 200 woorden.
5. De verkiezingscommissie stelt de kandidatenlijst vast na sluiting van de in lid 3 bedoelde termijn
en met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 2.
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Artikel 6:

Verkiezing

1. De verkiezing vindt plaats bij geheime digitale stemming.
2. Geheime digitale stemming vindt plaats via een externe partij met een beveiligde website, die
gespecialiseerd is in digitale verkiezingen, waarbij gecontroleerd kan worden op fraude. De
verkiezingscommissie fungeert als opdrachtgever jegens de externe partij.
3. Kandidaten worden in de stemlijst op de website geplaatst, waar de geheime digitale stemming
plaatsvindt.
4. Iedere stemgerechtigde brengt één stem uit. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet
mogelijk.
5. Na afloop van de stemming stelt de verkiezingscommissie op basis van een korte rapportage over
het verloop en de uitslag van de verkiezing van de Deelnemersvergadering het aantal geldige
stemmen vast dat op elke kandidaat voor de respectievelijke geledingen is uitgebracht.
6. Gekozen zijn de kandidaten voor de respectievelijke geledingen die achtereenvolgens het
hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben. Indien voor de laatste te bezetten zetel
meerdere kandidaten zijn die een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen
hen het lot.
7. De uitslag van de verkiezing wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en bekend gemaakt
aan de kiesgerechtigden.
8. De verkiezingscommissie doet verslag aan het bestuur van de Onderwijscoöperatie over het
verloop en de uitkomsten van de verkiezing.
Artikel 7: geschillen omtrent de verkiezing
1. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie is bezwaar mogelijk door ieder die direct in zijn
belang is getroffen met betrekking tot :
a. de termijn van de kandidaatstelling en de datum van de verkiezing;
b. de kandidatenlijst;
c. de verkiezingsuitslag.
2. Het bezwaar kan, binnen vijf werkdagen nadat het gestelde onder a tot en met c bekend is
gemaakt, worden ingediend op grond van strijd met dit reglement of krachtens dit reglement
gegeven aanwijzingen dan wel wegens strijd met de redelijkheid.
3. Het bestuur van de Onderwijscoöperatie beslist onverwijld en gemotiveerd over dit bezwaar en
treft daarbij zo nodig de noodzakelijke maatregelen.
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