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Reglement Ouderplatform Albeda College 

 

Dit reglement is vastgesteld op 31-05-17 en geldig tot 31-05-22   

 

Artikel 1: begripsomschrijving en toelichting op begrippen 

In dit ouderplatform reglement wordt verstaan onder: 

- Albeda College: Stichting voor Interconfessioneel Beroeps- en Algemeen Vormend Onderwijs en 

Volwassenen Educatie voor Rotterdam en Omstreken 

- Beroepspraktijkvorming: de stage of het praktijkdeel van de beroepsopleiding.  

- Bevoegd gezag: degene die in de WEB als zodanig is aangewezen, binnen het Albeda College 

het College van Bestuur.  

- Geschil: een formeel meningsverschil.  

- Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van het Albeda College. Het betreft een inspraak- en 

medezeggenschapsorgaan waarin werknemers deelnemen.  

- Opleiding: het onderwijs waarvoor de deelnemer een diploma of een certificaat kan behalen. 

- Ouderplatform: de vertegenwoordiging van ouders van de studenten.  

- Ouderraad: alternatief voor het ouderplatform indien meer dan 25 ouders hierom een verzoek 

indienen, zoals vastgelegd in de WEB. 

- Ouders: ouders, of als die er niet zijn verzorgers, voogden of wettelijke vertegenwoordigers van 

de studenten.  

- Web: De Wet Educatie en Beroepsonderwijs.  

 

Artikel 2: Ouderplatform  

Het Albeda College heeft een ouderplatform. Het ouderplatform is representatief voor de ouders van 

de deelnemende studenten. Het ouderplatform behartigt de belangen van de ouders van de 

deelnemende studenten van het Albeda College.  

 

Artikel 3: Reglement en bijlagen 

1. Het reglement voor het ouderplatform wordt voor vijf jaar vastgesteld door het bevoegd gezag. Het 

reglement kan tussentijds worden gewijzigd. Elke twee jaar vindt een evaluatie plaats bij 

betrokkenen over tevredenheid van dit reglement. Leden van het ouderplatform hebben het recht 

om wijzigingsvoorstellen te doen. Voordat het bevoegd gezag het reglement vaststelt of wijzigt, 

wordt advies ingewonnen bij de leden van het ouderplatform.  

 

2. Het bevoegd gezag geeft aan welk lid van het College van Bestuur namens het bevoegd gezag de 

besprekingen met het ouderplatform voert.  
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Artikel 4: Samenstelling ouderplatform 

1. Het ouderplatform bestaat uit ten minste 5 en ten hoogste 25 personen. Alle ouders van studenten 

van het Albeda College mogen deelnemen in het ouderplatform. Hierbij wordt een evenredige 

verdeling over de sectoren nagestreefd.  

 

2. Het bevoegd gezag benadert de ouders (via de leden van de branchedirecties en via informatie op 

de Albeda-site) om hen gelegenheid te geven toe te treden tot het ouderplatform. Ouders die 

belangstelling hebben, kunnen dit kenbaar maken aan de secretaris van het ouderplatform. De 

secretaris legt dit voor aan het bevoegd gezag. Afhankelijk van het aantal leden binnen een 

branche, kunnen ouders dan toetreden.  

 

3. De leden van het ouderplatform nemen zitting in het ouderplatform zolang één of meerdere 

kinderen van hen deelneemt aan een opleiding van het Albeda College. Een lid treedt af indien 

het kind de opleiding verlaat. Er geldt een maximale zittingsduur van 6 jaar.  

 

4. Het bevoegd gezag draagt zorg voor een gelijke behandeling tussen ouders die deelnemen of 

deelnamen aan het ouderplatform en ouders die dit niet doen.  

 

5. Ouders kunnen te allen tijde besluiten niet meer deel te nemen aan het ouderplatform, ook als dat 

tijdens een schooljaar is. Zij stellen het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte van hun besluit.  

 

Artikel 5: Overleg ouderplatform 

1. Er vindt vier keer per schooljaar een overleg plaats tussen het ouderplatform en het bevoegd 

gezag. Het bevoegd gezag nodigt de ouderraad daarvoor ten minste twee weken voor de datum 

van het overleg uit.  

 

2. Het bevoegd gezag kan, met opgaaf van redenen, het ouderplatform vaker uitnodigen voor 

overleg. Het ouderplatform kan ook, met opgaaf van redenen, het bevoegd gezag vaker 

uitnodigen voor overleg. De agenda wordt dan in onderling overleg vastgesteld.  

 

Artikel 6: Algemene rechten van het ouderplatform. 

1. Het ouderplatform is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden over de school, en het 

bevoegd gezag daarover gevraagd en ongevraagd advies over te geven. Het ouderplatform is 

bevoegd over deze aangelegenheden voorstellen aan het bevoegd gezag te doen en standpunten 

kenbaar te maken.  

 

Artikel 7: Informatievoorziening 

1. Het bevoegd gezag geeft aan het ouderplatform alle informatie die het ouderplatform voor zijn 

werk nodig heeft. Deze informatie wordt schriftelijk gegeven en kan – indien het ouderplatform 

daar om verzoekt – tevens mondeling worden toegelicht.  
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Artikel 8: Openheid, openbaarheid en onderling overleg 

1. Behalve als het gaat om vertrouwelijke stukken of personele aangelegenheden, vergadert het 

ouderplatform zo veel mogelijk openbaar. Verslagen en mededelingen mogen worden gedeeld. 

 

Artikel 9: Werk- en leeromstandigheden 

1. Het ouderplatform houdt bij zijn adviezen rekening met de mogelijke gevolgen daarvan voor de 

werk- en leeromstandigheden van de studenten. 

 

2. Het ouderplatform kan het bevoegd gezag concrete voorstellen doen voor projecten die de werk- 

en leeromstandigheden van de studenten kunnen verbeteren. 

 

Artikel 10: Gelijke behandeling en non-discriminatie 

1. Het ouderplatform houdt bij zijn adviezen bij alles wat hij doet rekening met de verschillen in 

afkomst, godsdienst en cultuur van de studenten. 

 

2. Het ouderplatform zorgt dat de belangen van alle studenten op dezelfde manier worden behartigd, 

waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen of autochtonen en 

allochtonen.  

 

3. Indien het ouderplatform merkt dat een bepaalde groep studenten wordt achtergesteld, extra 

aandacht nodig heeft of dat met hun positie of opvattingen onvoldoende rekening wordt 

gehouden, dan gaat hij daarover in overleg met het bevoegd gezag.  

 

Artikel 11: Niet voorziene zaken 

1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag na overleg met het 

ouderplatform. 

 

Artikel 12: Inwerkingtreding 

1. Dit reglement treedt in werking direct nadat het bevoegd gezag het met schriftelijke instemming 

van het ouderplatform heeft vastgesteld. Alle ouders en studenten moeten de mogelijkheid 

hebben om adequaat kennis kunnen nemen van dit reglement.  
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Bijlage 1 – Advies- en instemmingsrecht in geval van ouderraad 

 

Artikel 1: De ouderraad 

1. Een ROC is niet verplicht een ouderraad te starten, enkel indien minimaal 25 ouders hierom 

verzoeken. In dat geval legt het bevoegd gezag de bevoegdheden van de ouderraad vast in het 

medezeggenschapsstatuut, na overleg met de ouders die het verzoek hebben ingediend. (WEB, 

Artikel 8a.1.3). 

 

2. De ouderraad heeft instemmingsbevoegdheid met betrekking tot voorgenomen besluiten van het 

bevoegd gezag ten aanzien van het medezeggenschapsstatuut. 

 

3. Het bevoegd gezag draagt zorg voor de voorzieningen die de ouderraad voor de vervulling van 

zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

 

4. Indien sprake is van een geschil kan zowel de ouderraad als het bevoegd gezag terecht bij de 

landelijke geschillencommissie medezeggenschap. Het Albeda College is bij deze commissie 

aangesloten.   

 

Artikel 2: Bevoegdheden in geval van voornemen tot fusie, in geval van ouderraad 

1. In geval van een voornemen tot een fusie komen het bevoegd gezag, de deelnemersraad, de 

ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, de ouderraad bijeen om dat voornemen te 

bespreken. De bespreking is gericht op het bereiken van overeenstemming. Indien 

overeenstemming wordt bereikt, wordt dit aangemerkt als instemming met het voornemen tot 

fusie. Bij het ontbreken van overeenstemming wordt dit aangemerkt als het onthouden van 

instemming. In het laatste geval kan elk van de deelnemers aan de bespreking het geschil 

voorleggen aan de geschillencommissie. 

 

2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt hebben de deelnemersraad, de ondernemingsraad 

en in voorkomende gevallen de ouderraad elk afzonderlijk adviesrecht ten aanzien van het 

voornemen tot fusie, onverminderd het recht het geschil voor te leggen aan de 

geschillencommissie.  

 

3. Het bevoegd gezag stelt de deelnemersraad, de ondernemingsraad en, in voorkomende gevallen, 

de ouderraad in de gelegenheid om tijdig voorafgaand aan de gezamenlijke bijeenkomst kennis te 

nemen van de opgestelde fusie-effectrapportage. 

 

Artikel 3: Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse begroting, in geval van ouderraad 

1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming over de hoofdlijnen van de jaarlijkse 

begroting van een gezamenlijke vergadering van de deelnemersraad, de ondernemingsraad en, in 

voorkomende gevallen, de ouderraad, waarbij in elk geval aandacht wordt besteed aan de 
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beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, 

investeringen en personeel. 

 

Artikel: Benoemen lid van het college van bestuur, in geval van ouderraad 

1. Voor het benoemen van een lid van het college van bestuur stelt de raad van toezicht een 

sollicitatiecommissie in waarvan in elk geval deel uitmaken: 

a. Een lid van of namens de ondernemingsraad, en 

b. Een lid van of namens de deelnemersraad, of, in voorkomende gevallen, van of namens 

de ouderraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


