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Stappenplan oprichten van een decretale ouderraad  

1. De ouderraad wordt opgericht bij consensus als het schoolbestuur, de school en de 

bestaande ouderwerking hiermee akkoord gaan. Wanneer 1 of 2 van de betrokken 

partijen hiermee niet akkoord gaan, kan er overgegaan worden tot een bevraging bij alle 

ouders. Wanneer 10% van de ouders een ouderraad wenst, wordt deze opgericht, voor 

zover dit percentage ten minste drie ouders betreft.  

2. Het schoolbestuur informeert alle ouders over het oprichten van de ouderraad en 

bepaalt het definitieve aantal mandaten voor de ouderraad. Dit wordt eveneens in de 

brief kenbaar gemaakt.  

3. Zijn er minder of evenveel kandidaten als bepaald door het schoolbestuur dan zijn deze 

van rechtswege verkozen.  

Zijn er meer kandidaten dan bepaald door het schoolbestuur dan ontvangen alle ouders 

een brief/stemformulier (dat kan ook gedeeltelijk digitaal, alle ouders moeten een 

stembrief ontvangen).  

Op het stemformulier staat een lijst met de namen van de kandidaten, met naast elke 

kandidaat een vakje om te kunnen stemmen. Bij elke kandidaat kan vermeld worden in 

welke klas(sen) hij/zij kinderen heeft. Het document bevat ook de uiterste datum van 

inzending (best geen te lange periode voorzien). 

4. Na vaststelling van het aantal voorkeurstemmen worden de definitieve mandaten voor 

de ouderraad kenbaar gemaakt aan alle ouders. De andere kandidaten worden volgens 

aantal voorkeurstemmen opgelijst als opvolgers. Zij kunnen een mandaat in de 

ouderraad opnemen wanneer een lid ontslag neemt of niet langer voldoet aan de 

voorwaarden om lid te zijn.  

5. Het schoolbestuur bepaalt de datum van oprichtingsvergadering van de ouderraad. Op 

deze vergadering wordt het algemeen bestuur van de ouderraad verkozen (voorzitter, 

ondervoorzitter, secretaris). Dit kan bij eenvoudige vraag naar kandidaten. Zijn er 

meerdere kandidaten voor een bepaalde functie dan wordt er overgegaan tot geheime 

stemming. Deze gebeurt bij eenvoudige meerderheid (50%+1). Bij gelijkheid van 

stemmen volgt een tweede stembeurt. Het schoolbestuur stelt de minimale inhoud van 

het huishoudelijk reglement voor zoals bepaald in het participatiedecreet (zie bijlage 

Participatiedecreet, art. 49). De ouderraad werkt dit verder uit tot een volwaardig 

huishoudelijk reglement. Dit wordt nadien ter goedkeuring voorgelegd aan het 

schoolbestuur (gemeente). Het schoolbestuur gaat na of het huishoudelijk reglement 

niet in strijd is met het gemeentedecreet en keurt het vervolgens goed.  

6. De ouderraad kan nu definitief van start gaan.  

Naast een ouderraad kan ook een ouderwerking (feitelijke vereniging met eigen financieel 

beleid en beheer) actief zijn. Het decreet verbiedt dit niet. In heel wat gemeentelijke scholen 
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bestaat deze constructie al. De ouderraad vormt dan vaak een werkgroep van het oudercomité 

zodat zelfs de vergaderingen samen kunnen vallen en ouders evengoed lid kunnen zijn van de 

ouderraad als van de ouderwerking.  

Bekijk voor uitgebreide informatie hierover de tool: ‘Organisatiemodellen ouderwerking’. 

Linken:  

• Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, 

goedkeuringsdatum 02 APRIL 2004, publicatiedatum B.S.06/08/2004, datum laatste 

wijziging 01/09/2016. https://data-

onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13504  

• Omzendbrief Lokale participatieregeling in het basis- en secundair onderwijs referentie 

GD/2004/03, publicatiedatum 13/07/2004, datum laatste wijziging 16/05/2014. 

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=13494 
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