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Verkiezing Medezeggenschapsorganen 

 
Deze bijlage bij het Reglement Medezeggenschapsraad PSG 2017-2021 bevat het Reglement Verkiezingen 

Medezeggenschapsorganen ex. artikel 5 van dat reglement.  

 

Artikelsgewijs worden alle zaken omtrent de verkiezing van de leden van de medezeggenschapsorganen 

vastgelegd. 

 

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het doen houden van de verkiezingen. De medezeggenschapsraad 

c.q. de deelraad is belast met de uitvoering daarvan en hij benoemt daartoe een verkiezingscommissie. 

Na afloop van de verkiezingen draagt de verkiezingscommissie alle bescheiden betrekking hebbend op de 

verkiezingen over aan de secretaris van de medezeggenschapsraad c.q. deelraad. 
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Kandidaatstelling en verkiezingen 

 

Artikel 1  Kiesgerechtigd 

 

1. Kiesgerechtigd zijn de leerlingen, hun ouders en het personeel van de stichting Purmerendse 

ScholenGroep.  

2. Voor ouders geldt dat op het moment van de verkiezing zij een of meer kinderen hebben die op 

een van de vestigingen staan ingeschreven. 

3. Voor leerlingen geldt dat zij op het moment van de verkiezing staan ingeschreven op een van de 

PSG-scholen. 

4. Voor personeel geldt dat zij op het moment van de verkiezing langer dan zes maanden in dienst 

zijn bij de stichting Purmerendse ScholenGroep. 

5. Voor verkiezingen van deelraden geldt lid 1-4 gedefinieerd in relatie tot de betreffende deelraad. 

 

Artikel 2.1  Verkiesbaar 

 

1. Verkiesbaar zijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 8, lid 5, van dit reglement: 

 personeelsleden die aan een van de vestigingen of het bestuursbureau verbonden zijn. 

 ouders waarvan één of meer kinderen staan ingeschreven op een van de vestigingen. 

 leerlingen die staan ingeschreven op een van de PSG-scholen. 

2. Verkiesbaar zijn personeelsleden in vaste dienst bij de stichting Purmerendse ScholenGroep. 

3. Onderwijsondersteunende personeelsleden van het bestuursbureau kunnen zich verkiesbaar 

stellen voor een zetel in de CMR.  

4. Voor het verkiesbaar stellen voor deelraden geldt lid 1 en 2 gedefinieerd in relatie tot de 

betreffende deelraad. 

 

Artikel 2.2  Niet-verkiesbaar 

 

 Van het lidmaatschap van de medezeggenschapsraad en van deelraden zijn uitgesloten: 

1. personen die deel uitmaken van het bevoegd gezag, of daarvan in de voorafgaande drie jaar op 

enig moment deel van hebben uitgemaakt; 

2. een personeelslid dat is opgedragen om namens het bevoegd gezag op te treden in besprekingen 

met de medezeggenschapsraad; 

3. Personen die deel uitmaken van de schoolleiding; 

4. Een personeelslid dat tevens ouder is van een leerling op een van de PSG-scholen, kan geen deel 

uitmaken van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad dan wel van een van de 

deelraden. 

 

Artikel 3.1  Verkiezingscommissie  

 

1. De medezeggenschaps- of deelraad benoemt een verkiezingscommissie. De commissie bestaat uit 

ten minste drie leden. De raad stelt het bevoegd gezag en de school/sectordirecteur in kennis van 

de benoeming van de verkiezingscommissie. 

2. De commissie is belast met de leiding van de verkiezing van de leden van de medezeggenschaps- 

of deelraad, met inachtneming van de bepalingen van dit reglement. 
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3. Binnen drie weken na de verkiezing maakt de commissie een verslag van haar werkzaamheden en 

zendt dit aan de medezeggenschaps- of deelraad en aan de bestuurder en schoolleider. Alle 

stukken m.b.t. de verkiezingen gaan naar het ambtelijk secretariaat van de raad. 

  

Artikel 3.2  Organisatie en zittingsperiode verkiezingscommissie 

 

1. De zittingsperiode van de commissie loopt telkens van 1 augustus tot en met 31 juli. 

2. De zittingsduur voor leden van de raad is maximaal vier jaar, een lid is eenmaal herkiesbaar. 

3. De verkiezingscommissie bepaalt de datum van de verkiezingen alsmede de tijdstippen van 

aanvang en einde van de stemming en de wijze waarop de stemming kan plaatsvinden. De 

verkiezingscommissie doet van een en ander mededeling aan de bestuurder, de 

school/sectordirecteur en aan alle kiesgerechtigden. 

4. De datum van de verkiezingen ligt niet eerder dan 16 werkweken en niet later dan 4 werkweken 

vóór de afloop van de zittingsperiode van de aftredende leden van de raad. 

 

 

Artikel 4  Kandidaatstelling 

 

1. Kandidaatstelling geschiedt door indiening van een lijst van één of meer kandidaten bij de 

verkiezingscommissie. Deze verstrekt een gedagtekend bewijs van ontvangst van de 

kandidaatstelling. 

2. De verkiezingscommissie onderzoekt of de kandidaten voldoen aan de vereisten van de wet en dit 

reglement. Indien een kandidaatstelling wegens strijd met deze vereisten ongeldig is, deelt de 

commissie dit direct schriftelijk aan de betrokkene mede. 

3. De verkiezingscommissie stelt voor elke raad en per geleding een overzicht van de lijsten op met 

de personen die zich kandidaatstellen en maakt dit overzicht bekend aan de kiesgerechtigden. 

4. De naam van een kandidaat mag slechts op één kandidatenlijst per raad voorkomen. Tot uiterlijk 

vijf weken voor de verkiezingsdatum kunnen kandidatenlijsten worden ingediend bij de 

verkiezings-commissie. 

5. Indien voor een (sub)geleding een gelijk aantal of minder kandidaten verkiesbaar is dan het aantal 

plaatsen dat door die (sub)geleding is te vervullen, worden die kandidaten geacht te zijn gekozen. 

6. Indien voor een (sub)geleding minder kandidaten afkomstig zijn dan de plaatsen die door de 

desbetreffende (sub)geleding zijn te vervullen, dan worden binnen twee maanden aanvullende 

verkiezingen gehouden. 

7. A.  Aan kandidaten voor het lidmaatschap van een raad kunnen voor wat betreft hun houding 

ten opzichte van grondslag en doelstellingen van de vestiging geen andere eisen worden gesteld 

dan die welke bij benoeming dan wel toelating tot de PSG zijn gesteld, met uitzondering van het in 

7b. bepaalde; 

B.  Voor wat betreft de leerlingen die tot een vestiging zijn toegelaten met toepassing van artikel 

48, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede hun ouders, geldt dat zij slechts 

kandidaat kunnen worden gesteld voor verkiezing tot lid van de raad, indien zij hebben verklaard 

de grondslag en de doelstellingen van de vestiging te respecteren. 

 

 

Artikel 5  Stemprocedure 

 

1. De verkiezing vindt plaats bij anonieme schriftelijke dan wel digitale stemming. 
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2. Bij een digitale stemming verzorgt de afdeling H&O een digitaal stembiljet. De digitale stemming is 

zo ingericht, dat wordt voldaan aan de eisen van dit reglement. 

3. De medewerkers van de afdeling H&O zijn gehouden aan de afspraken met betrekking tot 

geheimhouding en vertrouwelijkheid. 

4. Overzichten worden geanonimiseerd verstrekt aan de verkiezingscommissie. De commissie 

controleert de deugdelijkheid van de rapportages. 

5. De verkiezingscommissie zorgt dat de kiesgerechtigden uiterlijk een week voor de 

verkiezingsdatum in het bezit zijn van een stembiljet. Op het stembiljet staan per (sub)geleding de 

namen van de te kiezen kandidaten en het aantal te vervullen vacatures. Op het stembiljet staat 

aangegeven hoeveel stemmen maximaal per geleding mogen worden uitgebracht en wanneer de 

stemperiode sluit. 

6. Na het einde van de stemming stelt de verkiezingscommissie in een openbare zitting het aantal 

geldige stemmen vast dat op elke kandidaat is uitgebracht. De stemmen worden vervolgens per 

lijst opgeteld. 

7. Ongeldig zijn de stembiljetten: 

o die niet door of namens de verkiezingscommissie zijn uitgereikt; 

o waaruit niet duidelijk de keuze van de kiesgerechtigde blijkt; 

o waarop meer dan het toegestane aantal stemmen is uitgebracht. 
 

Artikel 6  Vaststellen van de uitslag 

 

1. Gekozen zijn per geleding de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen  

hebben behaald. Indien voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn, die een gelijk 

aantal stemmen behaald hebben, wordt met het lot de volgorde bepaald. 

2. De verkiezingscommissie doet de medezeggenschapsraad schriftelijk verslag over het verloop en 

de uitkomsten van de verkiezingen. 

3. De uitslag van de verkiezingen wordt door de verkiezingscommissie vastgesteld en volledig 

bekend gemaakt aan de kiesgerechtigden, de betrokken geledingen en aan de bestuurder of 

school/sectordirecteur. 

4. Binnen twee weken na het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen roept de voorzitter van 

de verkiezingscommissie de leden van de medezeggenschapsraad bijeen voor de eerste 

vergadering. 

5. Ingeval van een tussentijdse vacature in de (deel)raad wijst de (deel)raad tot opvolger van het 

betrokken lid aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag 

van de laatst gehouden verkiezingen, bedoeld in artikel 6, lid 1, van dit reglement, daarvoor als 

eerste in aanmerking komt. 

6. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. 

7. Indien er geen opvolger als bedoeld in het eerste lid aanwezig is, wordt binnen twee maanden in 

de vacature voorzien door het houden van een tussentijdse verkiezing. 

8. Indien meer kandidaten in aanmerking komen, omdat zij een gelijk aantal stemmen op zich 

verenigd hebben, beslist tussen hen het lot. 

 

 

Artikel 7  Bezwarenregeling verkiezingen 

 

1. Het bevoegd gezag heeft een definitief oordeel over geschillen betreffende de beslissingen van de 

verkiezingscommissie inzake: 
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a. het vaststellen van de lijst van personen die kiesgerechtigd en verkiesbaar zijn, als bedoeld in 

artikel 1 en 2.1 van dit reglement; 

b. het vaststellen van de lijst van geldig kandidaat gestelde personen, als bedoeld in artikel 4 van 

dit reglement; 

c. het vaststellen dat de gestelde kandidaten geacht worden te zijn verkozen, als bedoeld in 

artikel 6 van dit reglement; 

d. het vaststellen van de uitslag van de verkiezingen, als bedoeld In artikel 6 van dit  reglement. 

2. Tegen een beslissing als bedoeld in het vorige lid kan een bezwaarschrift worden ingediend door 

eenieder die door de beslissing rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Het bezwaarschrift 

wordt gemotiveerd ingediend bij het bevoegd gezag binnen drie dagen nadat de beslissing bekend 

is gemaakt. 

3. Het bezwaarschrift kan worden ingediend op grond van strijd met de wet, dit reglement of 

wegens strijd met de redelijkheid. 

4. Binnen acht dagen nadat het bezwaarschrift is ingediend, beslist het bevoegd gezag, nadat het de 

belanghebbende en de verkiezingscommissie heeft gehoord. Afschrift van de beslissing wordt 

gezonden aan de belanghebbende en de verkiezingscommissie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


