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De Raad van Advies van OMO scholengroep Tongerlo 
 
In de organisatiestructuur van Ons Middelbaar Onderwijs wordt gewerkt met een gelede 
managementstructuur. De Raad van Bestuur is het bevoegd gezag, de Raad van Toezicht ziet toe op 
de Raad van Bestuur. 
 
Binnen het managementdomein is de eindverantwoordelijke schoolleider verantwoordelijk voor de 
school. De Raad van Advies is het orgaan dat de eindverantwoordelijk schoolleider met betrekking tot 
strategische beleidsvoering adviezen verstrekt en daarnaast een relevant maatschappelijk netwerk 
voor de school ontsluit.  
 
In de huidige periode van snelle ontwikkelingen in de samenleving en –wat de school betreft- het 
gestalte moeten geven aan een zeer brede grote school, zal de rol en de taak van de school binnen 
de Roosendaalse gemeenschap van eminent belang zijn. 
Dat vergt van de leden van de Raad van Advies dat zij zeer goed op de hoogte zijn van wat er speelt 
in de maatschappij en meer specifiek in West-Brabant. Zij maken de vertaalslag van maatschappelijke 
trends naar het voortgezet onderwijs in hun advisering.  
De eindverantwoordelijke schoolleider informeert de Raad van Advies onder meer via beleidsnotities 
over beleidsvoornemens, over wat er speelt in de organisatie zelf en over de ontwikkelingen in  de 
maatschappij in relatie tot het voortgezet onderwijs. De eindverantwoordelijke schoolleider moet 
ideeën, vragen en problematieken zonder schroom kunnen bespreken met de Raad van Advies en 
hem consulteren kunnen. 
 
Door hun verankering in de maatschappelijke omgeving (in brede zin) van de school is de Raad van 
Advies van betekenis ter zake van vraagstukken als: 

- wat vraagt de samenleving aan soorten onderwijs? 
- welke trends nemen we waar in de maatschappij? 
- welke contacten leggen we ten behoeve van onze leerlingen met de maatschappelijke 

omgeving? 
 

 
Werkwijze van de Raad van Advies van OMO scholengroep Tongerlo 
 
 

Samenstelling 
1 De Raad van Advies van OMO sg Tongerlo bestaat uit 5 leden. 
2 De Raad van Advies telt kwaliteitszetels.  
3 In de Raad van Advies dienen leden zitting te hebben die in een relevante profit of non-

profit organisatie een leidinggevende of bestuurlijke functie bekleden. 
4 De zittingsduur van een lid van de Raad van Advies is drie jaar. De termijn kan op verzoek 

van school en Raad van Advies eenmaal verlengd worden. 
5 Er is een rooster van aftreden.   
6 De Raad van Advies wordt in de samenstelling gekenmerkt door diversiteit in expertise en 

achtergrond. 
7 De Raad van Advies heeft geen budget; de leden ontvangen derhalve geen vergoeding. 
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Vergadering 
8 De Raad van Advies vergadert 2 à 3 keer per jaar met de algemeen directeur van OMO 

sg Tongerlo. 
9 De vergaderingen vinden plaats in de vergaderzaal van OMO sg Tongerlo. 
10 Of met de centrale directie gesproken wordt, bepaalt de Raad van Advies zelf, maar heeft 

de voorkeur van de algemeen directeur. 
11 Van de bijeenkomsten wordt geen woordelijk verslag gemaakt, maar wel wordt een 

afsprakenlijst opgesteld (bij voorkeur door een ambtelijk secretaris). 
12 Bij belangwekkende gebeurtenissen binnen de deelscholen of binnen OMO sg Tongerlo 

worden de leden van de Raad van Advies tussentijds op de hoogte gebracht. 
 
 
Aard en onderwerpen van gesprek 
13 De Raad van Advies is het adviesorgaan voor de eindverantwoordelijke schoolleider. Dit 

impliceert dat het bij strategische vraagstukken geconsulteerd kan worden en als 
klankbord fungeert. 

14 De agenda van de bijeenkomsten wordt voorbereid door de algemeen directeur en de 
voorzitter van de Raad van Advies. De eindverantwoordelijke schoolleider geeft bij elk 
agenda-onderwerp aan welke adviesvraag gesteld wordt. 

15 Op de agenda staan uitsluitend de belangrijkere beleidskeuzes. Daaronder vallen keuzes 
binnen het onderwijsaanbod, instroombeslissingen, belangwekkende investeringen, 
belangwekkende veranderingen in het personeelsbeleid, de plaats van huisvesting, 
belangwekkende ontwikkelingen van de plaats van OMO sg Tongerlo binnen OMO, 
belangwekkende veranderingen in de begeleiding van leerlingen of veranderingen rondom 
de denominatie. 

16 Daarnaast vervult de Raad van Advies een rol bij de sollicitatieprocedure van de 
eindverantwoordelijke schoolleider. 

 
 
Expireren van de Raad van Advies 
17 De Raad van Advies expireert op het moment dat OMO sg Tongerlo ophoudt te bestaan. 

 


