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Agenda
• Achtergronden en wetgeving
• Cirkel van beleid
- controleren of mee beleid ontwikkelen?
• Evenwicht zoeken
• Afsluiting

Zeggenschap en medezeggenschap
Zeggenschap

• Medezeggenschap

De mogelijkheid om feitelijk of

De mogelijkheid om feitelijk of

op basis van een juridische

op basis van een juridische

hoedanigheid beslissende

hoedanigheid mede

invloed uit te oefenen op de

beslissende invloed uit te

activiteiten van een

oefenen op de activiteiten van

onderneming. (Lycaeus juridisch

een onderneming. (Lycaeus

woordenboek)

juridisch woordenboek)

Intentie WMS
1. Betrokkenheid (personeel, ouders en leerlingen)
2. Bij de beleidsvorming op het niveau van de school en

bovenschools.
3. In goede onderlinge samenwerking

Kern van de WMS
• Bespreken van alle aangelegenheden, voorstellen en
standpunten
• Tijdig alle inlichtingen

• Voorafgaande instemming voor elk te nemen besluit
• Vooraf in de gelegenheid advies uit te brengen
• Advies kan van wezenlijke invloed zijn
• Overleg voorafgaand aan advies

Wijzigingen

Kamerbrief

(2013):
De professionaliteit van
medezeggenschapsorganen moet verder
versterkt worden om scherper
tegenspraak te kunnen leveren aan
bestuurders.

Wet versterking bestuurskracht
• Overlegwaarborg

• Countervailing power  effectieve horizontale verantwoording
• Controle

WPO
• - Openbare profielen
Toezicht en Bestuur

• - Overleg Toezicht – GMR
2 keer per jaar

WMS
- Sollicitatiecommissie
Bestuurder

- Adviesrecht aanstelling en ontslag
- Adviesrecht profielen
Bestuur (Toezicht was al)

- Vervalt: Instemming faciliteitenregeling
P(G)MR en O(G)MR

- Uitbreiding Art 28
Faciliteiten

WMS: Geschillen
• Art. 30 t/m 37
• Landelijke geschillen commissie:
- Rechterlijke ambtenaren
• - Naleving WMS en onderwijswetten

• - Meer mogelijkheden om besluiten af te dwingen
Dwangsom
Ontbinden MR
Besluit ongedaan maken / na te laten

• - Rol Ondernemingskamer

Toezichthoudend orgaan
• Controle
− Houdt het bestuur zich aan de wet
− Houdt het bestuur zich aan zijn eigen afspraken

• Advies
− Gevraagd en ongevraagd
• Werkgever
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Scheidsrechters:
- Landelijke
geschillencommissie
- Ondernemingskamer

Positiekeuze in beleidscirkel
Mee ontwikkelen

Mee ontwikkelen

Mee ontwikkelen

Controleren

In groepjes
• Waar zit jouw raad nu in de cirkel?

• Wat zijn de voor- en nadelen als je alleen zou controleren?
• Wat zijn de voor- en nadelen als je alleen mee beleid zou
ontwikkelen?
(zie A4 achter je hand-out)

In de praktijk:

Ontwikkelen of controleren?
• Fusie
• Hoofdlijnen meerjarig financieel beleid
• Ouderbijdrage
• Formatie
• Taakbeleid
• Schoolplan
• Schoolgids

Kan het ook samen?

• Kan je niet instemmen met beleid dat je (mede) ontwikkeld
hebt?

• Waar ligt de balans?

Zijn er nog vragen?

Altijd je vragen kunnen stellen?

Wordt MR Partner bij CNV!
• Een vaste contactpersoon
• Het hele jaar vragen stellen per mail of telefoon
• Een cursus of bijeenkomst organiseren

Meer weten?
Bel 030 751 17 47
Of mail mij op m.lassooij@cnv.nl

