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Reglement Dutch Advisory Board LanguageOne en Compass Int. School Doha 
 

 

Algemeen 

De betrokkenheid van ouders en stakeholders is voor elke LanguageOne locatie geformaliseerd in een 
lokale adviesraad. Deze heeft een adviserende en ondersteunende rol en streeft naar een 
constructieve samenwerking met alle stakeholders. De adviesraad is de antenne naar de 
ouders/verzorgers en de omgeving en adviseert LanguageOne ( locatieleider,  regioleider en directie), 
gevraagd en ongevraagd ten aanzien van zaken betreffende de kwaliteit en continuïteit van het 
Nederlandse taalprogramma. Het beleid met betrekking tot de adviesraad is vastgelegd in het 
reglement lokale adviesraad. De lokale adviesraad in Doha is de Dutch Advisory Board, hierna 
genoemd “DAB” en deze adviseert naast LanguageOne ook Compass International School (hierna 
genoemd “Compass”) over aangelegenheden betreffende het Nederlands onderwijs in de locatie. 
 
 
Reglement Dutch Advisory Board 

 
1. De rol van de DAB 
De DAB adviseert LanguageOne, zijnde de directie, de regioleider en/of de locatieleider en Compass, 
zijnde de Executive principal, ten aanzien van zaken die de kwaliteit en continuïteit van het 
Nederlandse taalprogramma borgen. De DAB kijkt met een strategische blik naar de ontwikkeling van 
de locatie en brengt, vanuit inhoudelijk, economisch, en maatschappelijk perspectief gevraagd en 
ongevraagd, advies uit.  
 
Daartoe zullen LanguageOne, Compass en de DAB elkaar tijdig informeren over onder meer: 

a. de strategieontwikkeling van Compass en LanguageOne in de locatie; 
b. zaken die effect kunnen hebben op de kwaliteit of de continuïteit van het Nederlands 

onderwijs in de locatie; 
c. opvattingen en beelden die binnen de lokale gemeenschap bestaan ten aanzien van het 

Nederlands onderwijs in de locatie; 
d. het activiteitenplan voor het Nederlands onderwijs in de locatie; 
e. kwaliteitsrapportages ten aanzien van het Nederlands onderwijs in de locatie; 
f. ontwikkeling en wijzigingen in de samenwerkingsrelaties met lokale scholen; 
g. het financiële beleid voor het Nederlands onderwijs; 
h. wijzigingen in de bestuursstructuur en samenstelling van het bestuur/directie van 

LanguageOne; 
 

LanguageOne vraagt de DAB het advies ten aanzien van: 
a. inkrimping of uitbreiding van het Nederlands onderwijs; 
b. de uitkomsten van het jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek; 
c. de communicatie met de lokale gemeenschap in de locatie; 
d. de benoeming van een nieuwe locatieleider. 

 
Het advies wordt gevraagd op een zodanig moment dat het nog wezenlijk kan bijdragen aan de 
definitieve oordeelsvorming van LanguageOne. Afwijkingen van het verkregen advies zullen 
schriftelijk worden verantwoord. 
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2. De werkwijze 
Het contact namens LanguageOne met de DAB wordt onderhouden door de locatieleider. Het 
contact namens de DAB met LanguageOne wordt onderhouden door de voorzitter. De DAB voert 
minimaal drie maal per schooljaar overleg met de LanguagOne (zijnde de locatieleider en de 
regioleider of de directie)  en Compass, zijnde de  de Executive principal en het hoofd van Gharaffa 
campus over de algemene gang van zaken ten aanzien van het Nederlands onderwijs in de locatie 
voor het lopende schooljaar en, meer specifiek, over de plannen rond en invulling van de 
daaropvolgende jaren.  
 

 
3. De samenstelling van de Dutch Advisory Board 
De DAB telt minimaal 4 en maximaal 6 leden. Met het oog op de continuïteit, heeft de DAB de 
mogelijkheid om in een overgangsperiode tijdelijk een extra lid te laten plaatsnemen. De DAB streeft 
naar een zodanige samenstelling dat zij een representatieve afspiegeling is van de belangen van 
ouders/verzorgers van leerlingen van het Nederlands onderwijs in de Doha. Er wordt naar gestreefd 
dat naast de voorzitter, een afgevaardigde van alle locaties in de DAB is vertegenwoordigd. In de DAB 
kunnen naast ouders/verzorgers, afhankelijk van de lokale omstandigheden, ook lokale stakeholders 
plaatsnemen.  
 
In geval van vacatures binnen de DAB informeert de voorzitter de locatieleider hierover. Zij voeren 
vervolgens overleg over het gewenste profiel van het nieuwe lid. Alle ouders/verzorgers worden 
schriftelijk van de vacature(s) op de hoogte gebracht en uitgenodigd om zich kandidaat te stellen 
door een schriftelijke motivatie te overleggen. Nieuwe leden worden in beginsel voorgedragen en 
benoemd door de overblijvende leden. Ook LanguageOne kan kandidaten voor benoeming 
voordragen.  
 
 
4. Vertrouwelijkheid en belangenverstrengeling 
De leden van de DAB betrachten vertrouwelijkheid ten aanzien van aangelegenheden betreffende 
het Nederlands onderwijs in de locatie waarvan zij uit hoofde van hun betrokkenheid daarbij kennis 
dragen of krijgen. Daarnaast moeten DAB leden persoonlijke issues buiten de DAB om oplossen. 
Indien dit niet mogelijk blijkt en/of de verhoudingen dermate verstoord zijn, kan dat het aftreden tot 
gevolg hebben.   
 
 
5. Herziening van regeling 
Jaarlijks zal de regeling worden nagekeken en indien nodig aangepast, mits alle betrokken partijen 
het daarmee eens zijn.  
 
 
Doha, Februari 2017 


