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Voorwoord
Wie in de medezeggenschapsraad (MR) zit krijgt te maken met heel wat beleidsstukken. Beleid is een
verzameling vooraf vastgestelde regels op basis waarvan beslissingen worden genomen om een bepaald
doel te bereiken. Het maken en beoordelen van beleid overstijgt het beoordelen van concrete situaties. Het
gaat om de manier waarop de school iets wil aanpakken, op korte of langere termijn. Het vraagt van de MR
een ‘helikopterview’, oftewel het geheel overzien en niet op details blijven hangen. Met welke beleidsstukken
krijgt u als MR op welke momenten te maken, met welk doel worden ze gemaakt en waar moet u bij de
beoordeling op letten? Daarover gaat deze brochure.
De wet
Vaak is beleid gebaseerd op wettelijke verplichtingen. Bij het lezen en beoordelen van een beleidsstuk is het
dus van belang om na te gaan wat er in de wet staat. De meeste wetsartikelen die in deze brochure worden
genoemd zijn als bijlage bijgevoegd. Zo kunt u eenvoudig de wettekst, zoals die nu geldt, erop nalezen. Alle
actuele wetten zijn te vinden op www.wetten.overheid.nl.
Meer weten?
Deze brochure helpt u op weg bij het beoordelen van het beleid op uw school. Als uw MR zich meer wil
verdiepen in een van de onderwerpen kunt u bij ons een cursus volgen. Bijvoorbeeld de vervolgcursussen
‘Goed beleid’, ‘Goed gelezen’ of ‘Goed gepland’. Informatie over deze en andere cursussen vindt u op
www.ouders.net (zie ‘medezeggenschap’ en daarna ‘cursussen’).
\Bij complexe vragen of (dreigende) conflicten kunnen zij u indien gewenst doorverwijzen naar Jurion, een
dienstverlener in het onderwijsrecht (www.jurion.nl).
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1. Beleid beoordelen
Beleidsmatig werken kent grofweg 4 fasen. Bij het lezen van plannen en beleidsstukken is het goed om deze
fasen in het oog te houden:
Fase 1: Een probleem vaststellen: wat is er aan de hand?
Fase 2: Een plan maken en uitvoeren: wat gaan we er structureel aan doen?
Fase 3: De resultaten bijhouden: levert het plan op wat we wilden?
Fase 4: Zo niet: hoe gaan we het plan (gedeeltelijk) bijstellen?
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Verder is het van belang om te weten met welke bril u een plan of beleidsstuk leest. In de eerste plaats moet
u oog hebben voor de achterban die u vertegenwoordigt: ouders, personeel of (in het voortgezet onderwijs)
leerlingen. Bij het lezen vraagt u zich steeds af: wat betekent dit voor mijn achterban? In tweede instantie
kan het stuk ook gelezen worden met de bril op van een andere geleding en van de school als geheel.
Voor alle beleidstukken geldt dat ze in samenhang met elkaar gemaakt en beoordeeld moeten worden.
Vooral het schoolplan speelt een belangrijke rol bij het toetsen van beleid omdat daarin het beleid van de
school voor een periode van (maximaal) 4 jaar is verwoord.

1.1 Voortraject
Op veel scholen wordt de MR al in een vroeg stadium bij (voorgenomen) beleid betrokken. Bijvoorbeeld door
informeel overleg tussen bevoegd gezag en MR, waarin standpunten uitgewisseld worden over een plan of
beleidsonderdeel. Een dergelijk voortraject kan leiden tot een beter voorstel en een groter draagvlak. Het
formele traject (instemming/advies verkrijgen) zal in dat geval ook soepeler verlopen.
Wel moet de MR ervoor zorgen dat hij door het van tevoren meepraten niet teveel beïnvloed wordt en er
daardoor ‘tunnelvisie’ ontstaat. Zeker als het om instemming en advies gaat, is het cruciaal dat de MR alle
voor- en nadelen en mogelijke alternatieven goed op een rij zet en bespreekt. Een MR moet zich, ook als hij
in het voortraject betrokken is geweest, vrij voelen om al dan niet in een voorstel van het bevoegd gezag
mee te gaan.

1.2 Voldoende informatie
Beschikt u als MR-lid over voldoende feitelijke informatie om het beleidsstuk te beoordelen? Het bevoegd
gezag is op grond van artikel 8, eerste lid Wet medezeggenschap op scholen (Wms) verplicht om de MR, al
dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen te verstrekken die de MR voor de vervulling van zijn taak
redelijkerwijze nodig heeft. Schroom als MR dus niet om (aanvullende) informatie aan het bevoegd gezag te
vragen als dat voor een goede beoordeling van een plan of beleidsstuk nodig is. Mocht het lastig zijn om
deze informatie te ontvangen, wijs het bevoegd gezag dan op dit wetsartikel. In beginsel is het aan de MR
zelf om te bepalen welke informatie redelijkerwijze nodig is.

1.3 Checklist
Er zijn verschillende checklisten en stappenplannen van onderwijsorganisaties die helpen bij het beoordelen
van beleid. OUDERS & COO heeft een checklist opgesteld (bijgevoegd als bijlage) die u kunt gebruiken bij
het lezen van de beleidsstukken. Optie is om als bestuur en MR van tevoren afspraken te maken over de
structuur van een beleidsstuk, de te volgen procedure en de tijdsplanning. De - zo nodig aangepaste checklist kan dan ook gebruikt worden door degene die het beleidsstuk maakt. Ook kan de MR aan het
bevoegd gezag vragen om alle stukken waar instemming of advies voor wordt gevraagd, in een vaste vorm
met steeds dezelfde opbouw, aan te leveren.
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2. Verplichte beleidsstukken
De MR moet in elk geval van het bevoegd gezag de volgende informatie ontvangen. Beleidsstukken 1 t/m 6
vanwege artikel 8, tweede lid Wms. Beleidsstukken 7 t/m 14 vanwege de instemmings- en
adviesbevoegdheden van de MR.
1. Jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en
onderwijskundig gebied.
2. Jaarlijks de informatie over de berekening van de lumpsumvergoeding.
3. Het jaarverslag.
4. De uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
5. Tenminste eenmaal per jaar de gegevens over de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke
regelingen van personeel en bevoegd gezag (alleen bij besturen met meer dan 100
personeelsleden) evenals van de raad van toezicht.
6. Aan het begin van het schooljaar de gegevens over de samenstelling van het bevoegd gezag, de
organisatie binnen de school, het managementstatuut (dat wil zeggen de taakverdeling tussen het
bevoegd gezag en de schoolleiding) en de hoofdpunten van het al vastgestelde beleid.
7. Het schoolplan (instemming MR).
8. De schoolgids (instemming oudergeleding MR).
9. Het zorgplan (instemming MR) .
10. Het personeelsbeleid (instemming personeelsgeleding MR).
11. Het formatiebeleid (instemming personeelsgeleding MR).
12. Het arbobeleid (instemming en advies MR, instemming personeelsgeleding).
13. Het veiligheidsbeleid (instemming MR).
14. In het voortgezet onderwijs: het leerlingenstatuut (instemming leerlinggeleding).

2.1 Klachtenregeling
Voor de volledigheid: elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben (artikel 14 Wpo/24b Wvo/23
WEC). De MR dient meteen geïnformeerd te worden over elk oordeel van de klachtencommissie waarin een
klacht gegrond is verklaard en over eventuele maatregelen die daaruit voortvloeien (artikel 8, tweede lid
onderdeel e Wms). Bij de vaststelling of wijziging van de klachtenregeling heeft de MR een
instemmingsbevoegdheid (artikel 10, onderdeel g Wms). Aangezien de klachtenregeling geen beleidsstuk is
en een zeer specifiek karakter heeft, wordt deze in deze brochure buiten beschouwing gelaten. De
klachtenregeling en meer in het algemeen hoe de school omgaat met klachten of signalen van ouders kan
onderdeel zijn van ouderbeleid en is belangrijk voor de kwaliteitszorg van de school.

2.2 Informatieplicht van het bevoegd gezag
Als één geleding instemmingsbevoegdheid heeft, moet het bevoegd gezag het voorstel waarvoor
instemming wordt gevraagd gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding/geledingen aanbieden
(artikel 8, zesde lid Wms). Daarbij moet een overzicht worden verstrekt van de beweegredenen van het
voorstel, de verwachte gevolgen voor personeel, ouders en leerlingen, en de naar aanleiding daarvan
genomen maatregelen.
In het modelreglement van OUDERS & COO is de bepaling opgenomen dat als de ene geleding een
instemmingsbevoegdheid heeft, de andere geleding/geledingen een adviesbevoegdheid heeft/hebben. Dit
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wordt de spiegelbepaling genoemd die in de voorloper van de Wms (dit was de Wet medezeggenschap
onderwijs) opgenomen was.
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3. Rol MR per beleidsstuk
3.1 Begroting
De begroting is een voorlopige raming van de verwachte inkomsten en uitgaven. Dit beleidsstuk geeft aan
hoe het beschikbare geld wordt besteed en welke beleidskeuzes daaraan ten grondslag liggen. Er moet,
zoals de Wms aangeeft, sprake zijn van beleid op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.
Een begroting moet elk jaar opnieuw worden gemaakt en aan de MR worden verstrekt. Maar scholen voeren
ook financieel beleid dat zich over meerdere jaren uitstrekt. De MR heeft zowel bij de jaarlijkse begroting als
bij de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid een adviesbevoegdheid (artikel 11, onderdeel b Wms).
Als uw MR het modelreglement van OUDERS & COO hanteert, geldt een instemmingsbevoegdheid voor de
MR (artikel 21, onderdeel l).

3.2 Berekening van de lumpsumvergoeding
De lumpsum is het bedrag dat scholen van de overheid ontvangen waaruit alle kosten moeten worden
betaald. Dit systeem (eerst in het voortgezet onderwijs en later in het primair onderwijs ingevoerd) is bedoeld
om scholen meer zelfstandigheid te geven in de besteding van de overheidsgelden: ruimte om zelf
beleidskeuzes te maken en zodoende de onderwijskwaliteit te verbeteren. Scholen mogen sinds de
invoering van de lumpsum zelf bepalen hoe ze het geld over materiële en personele zaken verdelen.
De lumpsum wordt per school berekend op basis van het aantal leerlingen en de gewogen gemiddelde
leeftijd van het personeel. In het voorgezet onderwijs is de lumpsum mede afhankelijk van de
onderwijssoort(en) die een school aanbiedt (mavo, havo, vwo enzovoorts). Het bedrag wordt aan het
schoolbestuur uitgekeerd. Vallen er meer scholen onder één bestuur, dan wordt het geld over de scholen
verdeeld volgens door het schoolbestuur vastgestelde criteria.
Voor het vaststellen van genoemde criteria geldt voor de GMR een adviesbevoegdheid op grond van artikel
16, tweede lid onderdeel b Wms. Als uw GMR het modelreglement van OUDERS & COO hanteert, geldt een
instemmingsbevoegdheid (artikel 21, onderdeel l).
De informatie over de berekening moet elk jaar vóór 1 mei door de MR ontvangen zijn (artikel 8, tweede lid
onderdeel b Wms). In de praktijk betekent dit dat de MR een kopie ontvangt van de bekostigingsbrief die het
bestuur van de overheid ontvangt. Informatie over de bekostiging per school is ook te vinden op www.cfi.nl

3.3 Jaarverslag
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks een jaarverslag over het voorafgaande kalenderjaar vast. Dit verslag omvat
in elk geval een bestuursverslag, de jaarrekening en overige financiële gegevens waaronder een
accountantsverklaring. Dat zijn verplichte onderwerpen op grond van de wet. De jaarrekening omvat de
balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting. In het bestuursverslag wordt vermeld wat de
school in het voorafgaande kalenderjaar op allerlei terreinen heeft ondernomen en bereikt. Het beschrijft in
woorden wat de getallen in de jaarrekening weergeven. Er wordt, als het goed is, aandacht besteed aan de
kwaliteit en de resultaten van het onderwijs.
Het jaarverslag moet elk jaar vóór 1 juli door de MR ontvangen zijn (artikel 8, tweede lid onderdeel c Wms).
Bij het lezen kan de MR de volgende checkvragen gebruiken:
- Wat was de school van plan?
- Wat heeft de school gedaan?
- Wat zijn de resultaten?

3.4 Uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs (artikel 10 Wpo/23a Wvo/19 WEC).
In de afgelopen jaren hebben besturen meer vrijheid gekregen om hier invulling aan te geven. Vandaar dat
de kwaliteit van het schoolbestuur zelf ook onder de aandacht is gekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om
vragen als: wie heeft welke verantwoordelijkheden, hoe en aan wie wordt verantwoording afgelegd en hoe is
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het geregeld met het toezicht op het bestuur?
Diverse gedragscodes zijn ontwikkeld om vorm te geven aan de kwaliteit van het bestuur. De MR hoort op
de hoogte te zijn van de gedragscode die het schoolbestuur hanteert, en als die er niet is: wat de
uitgangspunten zijn die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
Sinds augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht. Door deze wet zijn wijzigingen
doorgevoerd in de Wet op het primair onderwijs (Wpo), de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo), de Wet
op de expertisecentra (WEC) en de Wms. Scholen zijn nu verplicht een code ‘goed onderwijsbestuur’ te
hebben.
De MR heeft in het kader van de nieuwe wet twee specifieke bevoegdheden gekregen. Als er sprake is van
een Raad van Toezicht moet de MR de gelegenheid krijgen om een bindende voordracht te doen voor de
benoeming van een lid van de Raad van Toezicht (artikel 17a Wpo/24d Wvo/28g WEC). Daarnaast heeft de
MR een adviesbevoegdheid bij de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het
toezichthoudend orgaan (artikel 11, onderdeel q Wms).

3.5 Gegevens in verband met arbeidsvoorwaarden
Het gaat hier om de afspraken over beloningsverhoudingen. In verband met autonomievergroting en
deregulering in het onderwijs is het niet meer vanzelfsprekend dat de beloningsafspraken landelijk worden
bepaald. De maatschappelijke en politieke discussie over beloningsverhoudingen is niet aan het onderwijs
voorbij gegaan. Deze discussie betreft alle sectoren, zeker ook sectoren die door de overheid worden
gefinancierd zoals het onderwijs.
Vanwege zijn controlerende taak is het van belang dat de MR op de hoogte is van de geldende afspraken.
Er is bij dit onderdeel van artikel 8 van de Wms voor gekozen om bij het informatierecht ten aanzien van
beloningsverhoudingen aan te sluiten bij de bepalingen zoals die gelden voor de marktsectoren. De
bepalingen komen zoveel mogelijk overeen met de wijziging in de Wet op de ondernemingsraden in 2005.
De actieve informatieplicht geldt alleen voor bevoegde gezagsorganen waarbij in de regel ten minste 100
personen werkzaam zijn (artikel 8, derde lid Wms).

3.6 Organisatorische gegevens
Tot de informatieplicht van het bevoegd gezag behoort het verstrekken van organisatorische gegevens
(artikel 8, tweede lid onderdeel h Wms). Het gaat om de samenstelling van het bevoegd gezag, de
organisatie binnen de school, het managementstatuut en de hoofdpunten van het al vastgestelde beleid. Het
managementstatuut is wettelijk verplicht (artikel 31 Wpo/32c Wvo/31 WEC) en regelt onder meer de taken
en bevoegdheden van het (bovenschoolse) management.
Het is belangrijk dat de MR ervoor zorgt dat het bevoegd gezag deze taak serieus neemt. Aan het begin van
het schooljaar komen vaak nieuwe mensen in de MR. De informatie van het bevoegd gezag geeft nieuwe
MR-leden als het goed is een helder overzicht van de schoolorganisatie en de belangrijkste beleidspunten
van de school.
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Kwaliteitszorg
Sinds de Kwaliteitswet in 1998 zijn het schoolplan, de schoolgids en de klachtenregeling (documenten voor
planning, informatie en dialoog) verplicht. Daarmee zet de wetgever het bevoegd gezag aan tot een
planmatige aanpak van eigen kwaliteitsbeleid en tot het afleggen van verantwoording over bereikte
resultaten aan ouders en andere belanghebbenden.
Het schoolplan en de schoolgids bieden scholen de gelegenheid het eigen karakter en kwaliteitsbeleid tot
uitdrukking te brengen. Daarvoor moest ruimte worden gegeven. Daarom bevatten de wettelijke
voorschriften voor het schoolplan en de schoolgids geen gedetailleerde verplichtingen, maar uitsluitend
datgene wat de wetgever minimaal noodzakelijk vindt om scholen aan te sporen om systematisch zorg aan
kwaliteit te besteden. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs op elke school
en ziet erop toe dat scholen aan de wet voldoen.
De MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van het schoolplan. De
oudergeleding van de MR heeft een instemmingsbevoegdheid bij het vaststellen of wijzigen van de
schoolgids. Hieruit blijkt dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is om
medezeggenschapsraden een rol te geven bij het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. Bij het ontwikkelen en aanpassen van kwaliteitsbeleid staan de volgende vragen centraal:
 Doet de school de goede dingen?
 Doet de school de dingen goed?
 Hoe weten we dat?
 Vinden anderen dat ook?
 Wat gaat de school nu doen?
MR’en die meer willen weten over kwaliteitszorg kunnen onze vervolgcursus ‘Goed gedaan’ volgen. Kijk
voor informatie op: www.ouders.net.

3.7 Schoolplan
Het schoolplan is een beschrijving van het beleid dat binnen de school wordt gevoerd als het gaat om de
kwaliteit van het onderwijs. Hierin staat onder meer hoe de zorg voor de leerling is geregeld en hoe vorm
wordt gegeven aan het ononderbroken ontwikkelingsproces dat de wetgever beoogt. De wet vermeldt welke
informatie in elk geval in het schoolplan moet staan (artikel 12 Wpo/24 Wvo/21 WEC). Deze wetsartikelen
zijn qua opbouw en inhoud vrijwel gelijk.
In lid 1 worden de verplichte onderdelen van het schoolplan genoemd: het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en de verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs. Deze onderdelen worden in lid 2, 3 en 4 uitgewerkt. Ook het beleid met betrekking tot
sponsorbijdragen moet op grond van het eerste lid in het schoolplan worden vermeld.
Bij het onderwijskundig beleid (lid 2) gaat het in elk geval om de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor
het onderwijs en van de eigen opdrachten die het bevoegd gezag in het schoolplan heeft opgenomen. Denk
hierbij aan de keuzes voor leerstof, manier(en) van werken, lesmethoden, ontwikkelingsmaterialen en
bevorderingsnormen. Ook het beleid over de doorstroom van vmbo naar havo en van havo naar vwo hoort in
dit onderdeel van het schoolplan thuis.
Door de beschrijving van het onderwijsprogramma moet duidelijk zijn dat de school voldoet aan de
kerndoelen die de overheid aan het onderwijs stelt. Deze kerndoelen zijn te vinden op www.rijksoverheid.nl.
Ook de voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een
leerlinggebonden budget beschikbaar is, worden in dit onderdeel van het schoolplan beschreven. Specifieke
onderwijsbehoeften kunnen er zijn voor bijvoorbeeld leerlingen in achterstandsituaties, leerlingen met een
niet-Nederlandse achtergrond, leerlingen met leerproblemen of lichamelijke dan wel zintuiglijke handicaps,
evenals hoogbegaafde leerlingen. De vraag of een handelingsplan moet worden opgesteld voor deze
categorie leerlingen wordt aan de beoordeling van de school overgelaten. Bij leerlingen met een
leerlinggebonden budget is een handelingsplan wel verplicht. Hierin wordt het geheel aan maatregelen en
voorzieningen beschreven waarmee aan de hulpvraag van de leerling wordt voldaan. Voor het beleid met
betrekking tot deze categorie leerlingen is ook het zorgplan van belang.
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Bij het in het schoolplan te omschrijven personeelsbeleid (lid 3) gaat het in elk geval om de mogelijkheden
van het personeel voor ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid. Denk hierbij aan werving,
verdeling van taken, arbeidsomstandigheden, (na)scholing en begeleiding van bijvoorbeeld nieuwe
leerkrachten en invallers. Ook evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding behoort bij
dit onderdeel van het schoolplan, als er sprake is van ondervertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding (artikel 30 Wpo/32d Wvo/30 WEC).
Bij het beleid over de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs (lid 4) gaat het er in elk
geval om hoe de kwaliteit wordt bewaakt, welke maatregelen ter verbetering nodig zijn en hoe de
bekwaamheid van het personeel gewaarborgd wordt. Het bevoegd gezag bepaalt welke inhoud wordt
gegeven aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat blijkt uit de keuze van eigen doelen en uitgangspunten en
het stellen van prioriteiten. Er worden dus keuzes gemaakt en het betrekken van ouders daarbij valt ook
onder kwaliteitszorg.
In het schoolplan wordt op hoofdlijnen aangegeven welke instrumenten en procedures bij de bewaking van
kwaliteit worden gebruikt. Denk bij instrumenten bijvoorbeeld aan het verzamelen van resultaatgegevens via
leerlingvolgsystemen, proefwerken, slaag- en zakpercentages, de eindtoetsen voor het basisonderwijs en
vergelijkingen over jaren heen. Maar bijvoorbeeld ook vragenlijsten voor ouders en leerlingen waarmee
sterke en zwakke punten in het functioneren van de school kunnen worden opgespoord. Ook wederzijdse
visitaties van scholen, waarbij professionals elkaar op kwaliteit toetsen, zijn denkbaar.
Bij procedures gaat het bijvoorbeeld om de momenten waarop resultaten van het onderwijsleerproces
worden bepaald: wie dat doet, wie daar eventueel extern voor wordt ingeschakeld, besluitvorming naar
aanleiding van conclusies uit de onderzoeken, hoe ouders op de hoogte worden gehouden en eventueel
ingeschakeld.
Maatregelen die het bevoegd gezag neemt kunnen een bijstelling van het schoolbeleid betekenen, die wordt
opgenomen in het volgende schoolplan of een wijziging van het bestaande schoolplan met zich meebrengt.
Het gaat bij dit alles om wat de wetgever minimaal noodzakelijk vindt in het kader van een goede
kwaliteitszorg. Van een school met een visie op identiteit en kwaliteit mag verwacht worden dat het
schoolplan meer omvat dan alleen de wettelijke voorschriften. Het is een (vierjaarlijks) planningsdocument
dat ook bedoeld is om binnen de school een dialoog op gang te brengen. Bijvoorbeeld over: waar staat onze
school voor, wat willen we en wat kunnen we aan als het erom gaat de kwaliteit van het onderwijs te
waarborgen en verbeteren?
Het schoolplan is daarnaast een document waarin de school verantwoording aflegt over het beleid met
betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op deze school. Het geeft inzicht in de gemaakte keuzes en de
gestelde prioriteiten voor het beleid dat binnen de school wordt gevoerd. Ouderbetrokkenheid is bijvoorbeeld
een onderwerp dat als beleid kan worden opgenomen in het schoolplan. De Onderwijsraad adviseert dat
voor het primair onderwijs in zijn rapport ‘Ouders als partners’ (te downloaden via
www.onderwijsraad.nl>publicaties>2010). Met beleid over ouderbetrokkenheid kunnen wederzijdse
verwachtingen duidelijk gemaakt worden en kan ook bereikt worden dat ouders hun plichten kennen en
verantwoordelijkheid nemen als het om onderwijs en opvoeding gaat. Structurele aandacht voor de
communicatie tussen school en ouders verhoogt de kwaliteit van het onderwijs.
Het schoolplan moet tenminste één keer in de vier jaar door het bevoegd gezag worden vastgesteld (artikel
16 lid 1 Wpo/24c lid 1 Wvo/27 lid 1 WEC). De MR heeft hierbij een instemmingsbevoegdheid (artikel 10
onderdeel b Wms).

3.8 Schoolgids
De schoolgids is een jaarlijks informatief document voor ouders, verzorgers en leerlingen, waarin de
werkwijze van de school voor het komende schooljaar wordt beschreven en waarin wordt gerapporteerd
over bereikte resultaten. De wet vermeldt welke informatie in ieder geval in de schoolgids moet staan (artikel
13 Wpo/24a Wvo/22 WEC). Het voor uw school toepasselijke wetsartikel kunt u als een eerste checklist
gebruiken als de schoolgids aan uw MR wordt voorgelegd.
Net zoals bij het schoolplan gaat het hier om wat de wetgever minimaal noodzakelijk vindt in het kader van
een goede kwaliteitszorg. Weliswaar is de schoolgids niet zozeer een beleidsdocument zoals het schoolplan,
maar dezelfde soort vragen kunt u stellen bij de beoordeling ervan: waar staat onze school voor, wat willen
we en wat kunnen we aan als het erom gaat de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en verbeteren?
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Aangezien de schoolgids er is voor ouders en leerlingen is het belangrijk om er als MR op te letten dat de
informatie klopt met de praktijk en in begrijpelijke taal geschreven is.
Voor het primair onderwijs verdient de informatie over buitenschoolse opvang (bso) speciale aandacht.
Basisscholen zijn sinds 2007 verplicht om, als één of meer ouders erom vragen, zorg te dragen voor een
aansluiting op de buitenschoolse opvang (artikel 45, tweede lid Wpo). De wijze waarop de voorzieningen
worden georganiseerd, moet vermeld worden in de schoolgids (artikel 13, eerste lid onderdeel j Wpo). Van
belang is uiteraard het vermelden van de opvangorganisatie waarmee de school samenwerkt. Maar ook de
tijden en locatie van de bso, hoe de aansprakelijkheid en verzekering geregeld is en de pedagogische
uitgangspunten of activiteiten zijn relevant om te vermelden. De Onderwijsinspectie heeft in zijn rapport
‘Aansluiting onderwijs en buitenschoolse opvang in de schoolgids’ (mei 2010) geconcludeerd dat de
informatie over bso vaak niet of slechts summier in de schoolgids is opgenomen.
Andere onderwerpen die wij belangrijk vinden om in de schoolgids op te nemen:
 het inzagerecht van ouders in het leerlingendossier;
 het ouderbetrokkenheidsprofiel: wat mogen school en ouders over en weer van elkaar verwachten
 hoe is het geregeld met de vrijwillige ouderbijdrage: let er als MR op dat het gevraagde bedrag is
gespecificeerd en dat er een kwijtscheldings- en reductieregeling is;
 in het primair onderwijs de citoscores en de uitstroomgegevens (naar welke schoolsoort gaan de
leerlingen die de basisschool verlaten);
 in het voortgezet onderwijs de bevorderingsnormen (is bijvoorbeeld aan de MR voorgelegd of een
leerling wel of niet mag blijven zitten en hoe vaak).
De schoolgids moet elk jaar door het bevoegd gezag worden vastgesteld voor het eerstvolgende schooljaar
(artikel 16, tweede lid Wpo/24c, tweede lid Wvo/27, tweede lid WEC). De oudergeleding van de MR heeft
hierbij een instemmingsbevoegdheid (artikel 13 onderdeel g/14, eerste lid onderdeel a Wms).

3.9 Zorgplan
In het zorgplan gaat het om leerlingen die vanwege leer- en/of gedragsproblemen extra zorg nodig hebben.
Alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs moeten zijn aangesloten bij een samenwerkingsverband
(artikel 18, eerste lid Wpo/10h, eerste lid Wvo). Dit is verplicht gesteld in het kader van het ‘Weer samen
naar school’-proces (WSNS).
De gedachte achter WSNS was dat leerlingen die extra zorg nodig hebben deze ook in het reguliere
onderwijs moeten kunnen krijgen. Inmiddels is het kabinetsbeleid gericht op het ‘passend onderwijs’. Dit is
onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden, talenten en beperkingen van iedere leerling. De school waar
ouders hun kind aanmelden heeft een zorgplicht en moet daarom zorgen voor een passend
onderwijsaanbod. Heeft de school zelf geen passend aanbod, dan moet de school op zoek naar een
passend aanbod elders. Alle scholen voor basis- en voortgezet onderwijs moeten samenwerken in een
regionaal netwerk/samenwerkingsverband. Ook de scholen voor speciaal onderwijs zitten in dit netwerk.
Het passend onderwijs wordt naar verwachting in augustus 2014 ingevoerd.
De wet vermeldt welke informatie in elk geval in het zorgplan moet staan (artikel 19, tweede lid Wpo/10h,
vijfde lid Wvo). In grote lijnen gaat het erom dat het zorgplan moet vermelden hoe de extra zorg wordt
vormgegeven, welke keuzen er voor de korte en de lange termijn worden gemaakt, welke resultaten men wil
bereiken, welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn en hoe deze worden besteed.
Het is in de praktijk vaak een discussiepunt welk deel van het zorgplan op bovenschools niveau moet
worden besproken. Een werkbare situatie is dat de GMR zich buigt over de hoofdlijnen van het zorgbeleid,
geformuleerd in een centraal zorgplan, dat vervolgens in het samenwerkingsverband wordt vastgesteld. De
GMR heeft als taak erop toe te zien dat zaken die beter op schoolniveau kunnen worden geregeld, niet in
het centrale zorgplan worden vastgelegd. Zo is de betrokkenheid van de afzonderlijke MR’en bij de
specifieke uitwerking op schoolniveau gewaarborgd. Een school kan ook een eigen zorgplan opstellen,
gebaseerd op het centrale zorgplan (eventueel voor meerdere jaren).
Het zorgplan moet in het primair onderwijs elk jaar voor 1 mei - voorafgaand aan het schooljaar waarop het
betrekking heeft - worden vastgesteld (artikel 19, eerste lid Wpo). De MR heeft hierbij een
instemmingsbevoegdheid (artikel 10, onderdeel b Wms). Voor 15 mei moet het bevoegd gezag het
toezenden aan de inspectie. In het voortgezet onderwijs moet dat voor 1 juni zijn gedaan (artikel 10h, vijfde
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lid Wvo). Een termijn voor het vaststellen van het zorgplan vermeldt de Wvo niet, maar dit moet wel voor 1
juni gebeuren want anders kan het niet aan de inspectie worden toegezonden.
Tip voortgezet onderwijs:
Ga naar www.schoolvo.nl voor het schoolplan en het zorgplan van de school van uw kind.

3.10 Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is de optelsom van veel afzonderlijke zaken. Bij personeelsbeleid in het onderwijs is het
‘integraal personeelsbeleid’ (IPB) van toepassing. IPB betekent het regelmatig en systematisch afstemmen
van de inzet, kennis en bekwaamheden van de medewerkers op de inhoudelijke en organisatorische doelen
van de school. De afstemming is ingebed in de specifieke situatie van de school en er wordt gebruik
gemaakt van een samenhangend geheel van instrumenten en middelen die gericht zijn op de ontwikkeling
van individuele medewerkers. Het gaat in IPB om een wisselwerking tussen het belang van de school
(bijvoorbeeld visie, missie en doelstellingen) en het belang van het individuele personeelslid (bijvoorbeeld
persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en loopbaanwensen).
Dit kan ertoe bijdragen dat de medewerkers, met behulp van het bestuur en de schoolleiding, blijvend zorg
en aandacht besteden aan hun professionele ontwikkeling, zodat zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren
aan het realiseren van de doelen van de school. IPB kan ook een bijdrage leveren aan het uitdagender en
aantrekkelijker maken van werken in het onderwijs. Om zodoende gekwalificeerd en gemotiveerd personeel
te werven en te behouden.
Het invoeren van IPB op scholen is als project opgestart. Het project zelf is beëindigd en de opbrengsten
van het project zijn ondergebracht bij het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt
(www.onderwijsarbeidsmarkt.nl).
Verder speelt ook de Wet beroepen in het onderwijs (wet BIO) een belangrijke rol in het personeelsbeleid.
Op grond van deze wet moeten schoolbesturen structureel aandacht besteden aan de bekwaamheden van
het personeel.
Voor scholen die onder een bestuur met meerdere scholen vallen, is het personeelsbeleid meestal een
bovenschoolse aangelegenheid. Afstemming over de uitgangspunten van het personeelsbeleid tussen de
schoolleidingen van de verschillende scholen is daarbij van belang. Het is in die gevallen de GMR die een
rol heeft bij het toetsen en eventueel initiëren van beleid. MR’en van de afzonderlijke scholen kunnen hun
punten inbrengen in de GMR. De GMR brengt op zijn beurt de MR’en op de hoogte van het besproken en
vastgestelde beleid. Toepassing op schoolniveau vindt plaats in het schoolplan. Het personeelsbeleid is daar
een verplicht onderdeel van. De beleidsvrijheid van het bevoegd gezag wordt begrensd door de geldende
CAO.
Personeelsbeleid met een duidelijk arbeidsvoorwaardelijk aspect moet het schoolbestuur in overleg met de
vakorganisaties regelen. Dit overleg tussen schoolbestuur en vakorganisaties heet het Decentraal
Georganiseerd Overleg (DGO). Als het DGO bevoegd is tot het maken van afspraken, vervallen de
bevoegdheden van de MR. Als iets al in de CAO geregeld is, geldt hetzelfde (artikel 18, eerste en tweede lid
Wms).
In het primair onderwijs hebben vakorganisaties en besturenorganisaties kaders afgesproken waarbinnen
het schoolbestuur zich met afspraken op het gebied van arbeidsvoorwaarden mag bewegen. Zolang het
schoolbestuur met zijn besluiten binnen die afgesproken kaders blijft, hoeft er geen DGO te worden gevoerd.
Wel heeft de personeelsgeleding van de (G)MR een instemmingsbevoegdheid bij zulke aangelegenheden.
De afspraken en vastgelegde kaders zijn opgenomen in de CAO Primair Onderwijs (PO) (artikel 13.1 en
13.2).
Als de (G)MR onderwerpen ter behandeling krijgt die de arbeidsvoorwaarden betreffen, verdient het
aanbeveling dat de raad (of een persoon binnen de raad die daartoe aangewezen wordt) eerst nagaat of de
CAO iets zegt over dat onderwerp. Zegt de CAO er niets over, dan mag het bevoegd gezag zijn eigen beleid
maken en heeft de personeelsgeleding van de (G)MR (P(G)MR) in de regel een instemmingsbevoegdheid
op grond van de Wms. Zegt de CAO er wel iets over, dan komt de tweede check: valt het voorstel binnen de
kaders van de CAO? Als dat niet zo is, dient het onderwerp verder in het DGO besproken te worden. Blijft
het voorstel van het bevoegd gezag binnen de kaders van de CAO, dan mag de P(G)MR er zijn instemming
aan geven dan wel onthouden. De CAO PO heeft dan ook nog de check of het een onderwerp betreft
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waarbij de (G)MR de mogelijkheid heeft om het zelf te behandelen of terug te verwijzen naar het DGO
(artikel 13.2, zesde en achtste lid).
Voor het Voortgezet onderwijs zijn hier de artikelen 20.1 en 20.2 van de CAO Voortgezet Onderwijs (VO)
van toepassing. Hieruit blijkt dat, naast het overleg met de MR, altijd overleg gevoerd wordt met het DGO als
het gaat om: de rechtspositionele gevolgen van (besturen-)fusie en reorganisatie (waaronder begrepen
opheffing van een school en oprichting van een centrale dienst) en een wijziging van het
werkgelegenheidsbeleid.
Het is belangrijk dat MR-leden op de hoogte zijn van de geldende CAO in hun sector. Dat geldt in de eerste
plaats voor de personeelsgeleding. Ouders in de MR moeten de geldende CAO in hun sector in ieder geval
weten te vinden. Op dit moment zijn dat voor de meeste scholen de CAO PO 2009 en de CAO VO 20112012. Sommige besturen met een groot aantal scholen en sommige scholen met een bijzondere grondslag
hebben echter hun eigen CAO. In deze brochure is uitgegaan van de CAO PO 2009 en de CAO VO 20112012. De tekst is via de websites van besturenorganisaties en vakbonden te downloaden. De in deze
brochure genoemde artikelen uit de beide CAO’s zijn als bijlage bijgevoegd, evenals een overzicht van de
artikelen waarbij de personeelsgeleding van de (G)MR een bevoegdheid heeft.

Tips voor de (G)MR bij personeelsbeleid
Personeelsbeleid kan al ontworpen en geformuleerd worden in meerjarenbeleidsplannen. Dergelijke stukken
kunnen nogal abstract overkomen en staan soms ver af van de belevingswereld van MR-leden. Toch is het
belangrijk dat de (G)MR dergelijke stukken goed leest. Zij kunnen sterk bepalend zijn voor het
personeelsbeleid en de medezeggenschap gedurende een lange periode. Denk dus niet te snel: ‘Dit gaat
niet over ons’, of: ‘We zien over een jaar wel hoe het uitpakt’.
De betrokkenheid van de (G)MR bij het personeelsbeleid kan vergroot worden als (G)MR-leden deelnemen
aan bijvoorbeeld een klankbordgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers van bestuur, directies, GMR en
MR’en. Zij nemen deel op persoonlijke titel. Dit om te voorkomen dat men later in de (G)MR wordt
geconfronteerd met dingen die in de klankbordgroep zijn gezegd of verzwegen namens de (G)MR.
De (G)MR kan ook bij het bestuur of de directie informeren naar de te volgen procedures en relevante data.
De (G)MR kan afspraken maken over tijdige raadpleging door de MR en het beschikbaar stellen van
relevante stukken en informatie. De (G)MR kan dit verwerken in zijn jaarplanning.
Tot slot kan de (G)MR er ook voor zorgen dat hij betrokken wordt bij de evaluatie van het personeelsbeleid
zoals dat is vastgesteld en uitgevoerd.
De personeelsgeleding heeft een instemmingsbevoegdheid bij tal van aangelegenheden die met
personeelsbeleid te maken hebben. Ze zijn opgesomd in artikel 12 van de Wms. Maar ook de oudergeleding
heeft mogelijkheden om bij te dragen aan goed personeelsbeleid dat de leerkrachten stimuleert en motiveert
en de onderwijskwaliteit verbetert. Het mentoraat voor beginnende docenten is een voorbeeld van beleid dat
bijdraagt aan het goed functioneren van leerkrachten. Ook hebben ouders in de MR een rol in het opvangen
van signalen van ouders als het gaat om concreet gedrag van leerkrachten. Vaker voorkomende signalen
kunnen de aanzet vormen voor (wijziging van) beleid.

3.11 Formatiebeleid
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van de verschillende
categorieën personeel van de school (artikel 29, achtste lid Wpo/32, zevende lid Wvo/29, achtste lid
WEC). Bij de vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie heeft de personeelsgeleding van
de MR een instemmingsbevoegdheid op grond van artikel 12, onderdeel b Wms. Het beleid wordt
neergelegd in het formatieplan.
Het bestuur is de werkgever van het personeel. Daarom is er een verplichting voor besturen om een
formatieplan op bestuursniveau te maken, het bestuursformatieplan. Daarmee heeft het bestuur overzicht
over de totale personeelsformatie en de verplichtingen die daarbij horen. Bij besturen met meerdere scholen
is het formatiebeleid dus in de eerste plaats een bovenschoolse aangelegenheid en heeft de GMR de daarbij
behorende instemmingsbevoegdheid.
Ook de afzonderlijke scholen moeten een formatieplan maken, gebaseerd op de hoeveelheid geld die ze
van het bestuur toegewezen krijgen. Voor de MR is het van belang om na te gaan of het formatieplan een
concrete uitwerking is van de visie, ambities en beleidskeuzes die in het schoolplan zijn gemaakt. Oftewel:
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draagt de inzet van deze personele middelen bij aan de in het schoolplan gekozen doelstellingen? Voor het
schoolformatieplan geldt een instemmingsbevoegdheid van de personeelsgeleding van de MR.
Artikel 2.7 van de CAO PO bepaalt over het formatiebeleid het volgende:
1. De werkgever formuleert zijn, tenminste op de komende 4 jaar betrekking hebbend,
meerjarenformatiebeleid dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks wordt geactualiseerd in
een (personele) bestuursbegroting/bestuursformatieplan.
2. De werkgever stelt, na verkregen instemming van de PGMR, vóór 1 mei voor het komende schooljaar het
meerjarenformatiebeleid/een bestuursformatieplan vast en de wijze waarop de middelen bovenschools dan
wel aan de scholen worden toegedeeld, tenzij zwaarwegende redenen of omstandigheden zich daartegen
verzetten. Dit laatste wordt meteen ter kennis gebracht van de GMR.
In de CAO VO is zo’n expliciete bepaling niet opgenomen. Maar de personeelsgeleding van de (G)MR heeft
ook in het voortgezet onderwijs medezeggenschap bij de invulling van de formatie op de korte en langere
termijn. Zo moet het bevoegd gezag de (G)MR onder meer betrekken bij het vaststellen van het taakbeleid,
het functiebouwwerk, de arbeids- en rusttijdenregeling en de invoering van de functiemix.
Het meerjarenbeleid beschrijft waar het bestuur de komende (maximaal vier) jaren naar toe wil werken.
Welk personeel, hoe wordt dat bereikt en hoe wordt het bekostigd? In het kader van de invoering van de
functiemix vermeldt het meerjarenbeleid ook de verschillende functies en de streefpercentages per functie.
Het bestuursformatieplan is een jaarlijkse actualisatie van het meerjarenbeleid. De samenstelling van de
formatie moet ook passen binnen de vastgestelde (meerjaren)begroting, waarvoor op grond van de Wms
een adviesrecht van de (G)MR geldt. In het modelreglement van OUDERS & COO is dat een
instemmingsrecht. Het gaat in het bestuursformatieplan om de vraag welke functies er binnen de scholen
zijn en hoe die binnen de grenzen van de begroting kunnen worden ingevuld. Uit het formatieplan blijkt
hoeveel functies het bestuur voor het komende jaar nodig denkt te hebben en wat de aard van de functies is.
Het geeft bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen: hoeveel groepen/klassen zijn er, hoe groot zijn de
groepen/klassen, in welke omvang wordt de intern begeleider vrij geroosterd, welke leidinggevende functies
zijn er en in welke mate zijn leidinggevenden vrijgesteld van lesgeven, welke ondersteunende functies zijn er
zoals een administratieve kracht, een conciërge, een onderwijsassistent en een ICTcoördinator/systeembeheerder?
Uit al deze vragen blijkt wel hoeveel invloed het formatiebeleid heeft op de gang van zaken op school. Het is
ook dus ook voor de ouders in de MR van belang om goed op de hoogte te zijn van dit onderdeel van het
beleid en gebruik te maken van de bevoegdheden die de MR heeft.

Scholing en inhuur van deskundigen
Heeft de MR of een geleding van de MR onvoldoende kennis om bepaalde beleidsstukken goed te kunnen
lezen en beoordelen? Maak dan gebruik van de faciliteitenregeling. Artikel 28, tweede lid Wms luidt als
volgt:
Het bevoegd gezag treft een regeling voor de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van
medezeggenschapsactiviteiten die door ouders, leerlingen en personeel in de medezeggenschapsraad en
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden ondernomen, daaronder begrepen
scholingskosten, kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen.
In het medezeggenschapsstatuut moet geregeld zijn op welke wijze invulling wordt gegeven aan de
beschikbaarstelling van faciliteiten aan ouders, leerlingen en personeel in de MR en de GMR. Dat staat in
artikel 22 van de Wms. Ieder schoolbestuur moet dus een faciliteitenregeling hebben. Ga eens na wat hierin
staat op het gebeid van scholing en het inhuren van deskundigen. Informeer ook eens bij de
personeelsgeleding wat hierover in uw school op grond van de CAO geregeld is. De beide CAO’s stellen
een activiteitenplan voorafgaande aan elk schooljaar verplicht, waarin wordt aangegeven op welke wijze de
faciliteiten voor (het personeel in) de MR worden ingezet.
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3.12 Arbobeleid
Arbobeleid richt zich op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van het personeel en de leerlingen op
school. De Arbeidsomstandighedenwet (kortweg Arbowet genoemd) is de wettelijke basis. Een nadere
uitwerking is neergelegd in het Arbobesluit, de Arboregeling en de Arbobeleidsregels.
Artikel 5 van de Arbowet verplicht het schoolbestuur, als werkgever, tot het maken van een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een plan van aanpak. De RI&E is een checklist die de risico’s binnen
de school in kaart brengt, zoals werkdruk, agressie en geweld en fysieke belasting. Het plan van aanpak
beschrijft welke maatregelen genomen worden om de geïnventariseerde risico’s te verminderen en binnen
welke termijn dat gebeurt. Voor het primair onderwijs is een uitwerking te vinden in de CAO (artikel 11.6 en
11.7), onder meer inhoudende dat één of meer personeelsleden belast worden met preventietaken. De
preventiemedewerker helpt ook bij het opstellen van de RI&E en het - op grond van de CAO verplichte - plan
van aanpak op schoolniveau.
Sinds de RI&E verplicht is gesteld, zijn het arbojaarplan en het arbojaarverslag geen verplichte
beleidsstukken meer. Maar deze worden in de praktijk nog steeds gebruikt op scholen. Het opstellen ervan
waarborgt een structurele aandacht voor goede arbeidsomstandigheden.
Andere verplichtingen die het schoolbestuur op grond van de Arbowet heeft, zijn:
- Ziekteverzuimbeleid (artikel 4)
- Voorlichting, onderricht en toezicht (artikel 8)
- Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten (artikel 9)
- Voorkomen van gevaar voor derden, zoals bezoekers en vrijwilligers (artikel 10)
- Verplichting om bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren (artikel 15)
- Informatieplicht ten opzichte van de degenen die bij het arbobeleid betrokken zijn, zoals
preventiemedewerkers, bedrijfshulpverleners en MR-leden (artikel 15a).
De hiervoor genoemde arbo wet- en regelgeving bevat de doelen en voorschriften van de overheid. Het
wordt om die reden ook wel het ‘publieke domein’ genoemd. Ook de handhaving van de regels door de
arbeidsinspectie hoort hierbij.
In het ‘private domein’ maken werkgevers en werknemers samen afspraken over de wijze waarop zij binnen
hun sector of branche invulling geven aan de door de overheid gestelde doelen en voorschriften. De
afspraken leggen zij vast in een arbocatalogus. Zowel het primair als het voortgezet onderwijs hebben een
arbocatalogus. Zie hiervoor www.arbocataloguspo.nl en www.arbocatalogus-vo.nl. Hier is ook nuttige
informatie te vinden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met arbobeleid en veiligheidsbeleid.
De volgende MR-bevoegdheden uit de Wms spelen een rol bij arbobeleid:
 Instemming MR (artikel 10 onderdeel c, e en f):
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen van sponsors indien het bevoegd
gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen zullen worden geconfronteerd.
 Advies MR (artikel 11 onderdeel b, d, f, i, n en o)
b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school,
waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten behoeve
van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen
d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere
instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake
f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school
i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, evenals vaststelling
of wijziging van het managementstatuut
n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school
o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school.
 Instemming personeelsgeleding (artikel 12, eerste lid onderdeel a, b, f, h, k en p)
a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een
aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, onder c (omvang werkzaamheden van de school), d
(duurzame samenwerking), e (onderwijskundig project of experiment) en m (oprichting centrale
dienst)
b. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie
f. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling
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h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting
k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de
arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid
p. vaststelling of wijziging van regels waarover de CAO bepaalt dat die in het overleg tussen
bevoegd gezag en de pmr tot stand wordt gebracht.
Arbobeleid is een veelomvattend terrein. In deze brochure zijn de hoofdlijnen aangegeven. Uitgebreidere
informatie vindt u in de Raad & Daad-brochure ‘MR en arbo’. Deze is te bestellen via www.ouders.net en
voor scholen die aangesloten zijn bij OUDERS & COO gratis te downloaden via de ledenpagina van
www.ouders.net. Een document met tips uit die brochure (‘15 tips voor MR en Arbo’) is gratis te downloaden
via www.ouders.net.

3.13 Veiligheidsbeleid
Veiligheidsbeleid is een onderdeel van het arbobeleid. Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezonde en
veilige leer- en werkomgeving. Op grond van de CAO is het voor scholen verplicht een veiligheidsbeleid te
hebben dat jaarlijks geëvalueerd moet worden (artikel 11.5 CAO PO/18.6 CAO VO). Het veiligheidsbeleid
moet worden vermeld in de schoolgids (artikel 13, eerste lid onderdeel i Wpo/24a, eerste lid onderdeel g
Wvo/22, eerste lid onderdeel h WEC).
Bij het vaststellen of wijzigen van het veiligheidsbeleid heeft de MR een instemmingsrecht (artikel 10,
onderdeel e Wms). Dat het daadwerkelijk in de schoolgids wordt vermeld, bewaakt de MR via het
instemmingsrecht van de ouder/leerlinggeleding bij het vaststellen van de schoolgids (artikel 13, onderdeel
g/14, eerste lid 1 onderdeel a Wms).
Als u na wilt gaan hoe veilig uw schoolgebouw en het schoolplein zijn, kunt u de controlelijst ‘Hoe veilig is de
school?’ van OUDERS & COO gebruiken. Deze is te bestellen via www.ouders.net en voor scholen die
aangesloten zijn bij OUDERS & COO gratis te downloaden via de Login-pagina van www.ouders.net.

3.14 Leerlingenstatuut
Het leerlingenstatuut is in het voortgezet onderwijs verplicht (artikel 24g Wvo). Het is een reglement waarin
de rechten en plichten van de leerlingen beschreven zijn. De wet vermeldt welke informatie in elk geval in
het leerlingenstatuut moet staan: voorschriften die een goede gang van zaken binnen de school waarborgen
en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke
levenssfeer. Gedragsregels maken onderdeel uit van het leerlingenstatuut en leggen daarmee mede een
basis voor een veilige leer- en werkomgeving.
Het leerlingenstatuut moet elke twee jaar door het bevoegd gezag worden vastgesteld. De leerlinggeleding
van de MR heeft hierbij een instemmingsbevoegdheid (artikel 14, derde lid onderdeel b Wms).

3.15 Waar kan een MR nog meer mee te maken krijgen?
De MR ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die deze voor de
vervulling van zijn taak nodig heeft (artikel 8, eerste lid Wms). Afhankelijk van wat er op een school speelt,
krijgt de MR ook te maken met andere beleidsstukken dan de hiervoor genoemde. Denk hierbij aan
(voorgenomen) beleid om tot een fusie te komen, beleid om ouders bij de school te betrekken of
privacybeleid. Wie de lijst met instemmings- en adviesbevoegdheden (artikel 10 tot en met 14 Wms)
doorneemt, komt vanzelf andere mogelijke beleidsonderwerpen tegen.

4. Tot slot
Als het beleidsstuk eenmaal is vastgesteld is het natuurlijk niet de bedoeling dat het in een la verdwijnt en
verstoft. Het beleid wordt, als het goed is, actief nageleefd. De onderdelen van het jaarlijkse financiële beleid
zijn: de bekostigingsbrief, de jaarrekening en de begroting. De begroting moet, zoals de Wms aangeeft,
vergezeld gaan van beleidskeuzes op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. Het is de taak
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van de MR om na te gaan of de beleidskeuzes die uit de begroting blijken overeenstemmen met het
schoolplan en de keuzes die daarin gemaakt zijn. Met de jaarrekening (onderdeel van het jaarverslag) legt
het bevoegd gezag verantwoording af over het gevoerde beleid. De MR toetst of het beleid gevoerd is in
overeenstemming met de bij de begroting geformuleerde beleidsvoornemens. De MR let erop hoe het beleid
in de praktijk uitwerkt. Als aanpassing nodig is, kan de MR dit op de agenda zetten om met het bevoegd
gezag te bespreken.
Verder is het belangrijk dat beleidsstukken beschikbaar zijn voor alle betrokkenen bij de school. Bijvoorbeeld
door ze op de schoolsite te plaatsen of op de site te vermelden dat een exemplaar op verzoek verkrijgbaar is
via de secretaris van de MR. Het past ook in het kader van één van de algemene taken van de MR (artikel 7
Wms) om naar vermogen openheid en onderling overleg in de school te bevorderen.
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5. Lijst van afkortingen
MR: medezeggenschapsraad
GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
P(G)MR: personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
PO: primair onderwijs
VO: voortgezet onderwijs
Wms: Wet medezeggenschap op scholen
Wpo: Wet op het primair onderwijs
Wvo: Wet op het voortgezet onderwijs
WEC: Wet op de expertisecentra
Wet BIO: Wet beroepen in het onderwijs
IPB: integraal personeelsbeleid
DGO: Decentraal Georganiseerd Overleg
RI&E: Risico-inventarisatie en -evaluatie

RAAD&DAAD-brochure OUDERS & COO

19

MR en beleid

Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:

Relevante wetsartikelen
Relevante CAO-artikelen
Overzicht van onderwerpen uit de CAO-Primair Onderwijs 2009 waarbij de
personeelsgeleding van de (G)MR een bevoegdheid heeft
Overzicht van onderwerpen uit de CAO-Voortgezet Onderwijs 2011-2012 waarbij de
personeelsgeleding van de (G)MR een bevoegdheid heeft
Checklist bij het beoordelen van beleid
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Bijlage 1
Relevante wetsartikelen
Alle wetten, met de actuele tekst, vindt u via http://wetten.overheid.nl door het intypen van de titel of een
deel van de titel.
Wet medezeggenschap op scholen (Wms)
Artikel 8. Algemeen informatierecht medezeggenschapsraad
1. De medezeggenschapsraad ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle
inlichtingen die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft.
2. De medezeggenschapsraad ontvangt in elk geval:
a. jaarlijks de begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en
onderwijskundig gebied;
b. jaarlijks voor 1 mei informatie over de berekening die ten grondslag ligt aan de middelen uit
's Rijks kas die worden toegerekend aan het bevoegd gezag;
c. jaarlijks voor 1 juli een jaarverslag als bedoeld in artikel 171 van de Wet op het primair
onderwijs, artikel 157 van de Wet op de expertisecentra of de gegevens, bedoeld in artikel
106, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;
d. de uitgangspunten die het bevoegd gezag hanteert bij de uitoefening van zijn
bevoegdheden;
e. terstond informatie over elk oordeel van de klachtencommissie, bedoeld in artikel 14 van de
Wet op het primair onderwijs, artikel 23 van de Wet op de expertisecentra en artikel 24b van
de Wet op het voortgezet onderwijs, waarbij de commissie een klacht gegrond heeft
geoordeeld en over de eventuele maatregelen die het bevoegd gezag naar aanleiding van
dat oordeel zal nemen, een en ander met inachtneming van de regelingen, bedoeld in de
artikelen 12, eerste lid, onderdeel m, 13, onderdeel i en 14, tweede lid, onderdeel f en derde
lid, onderdeel d;
f. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep van de in de school werkzame
personen en de leden van het bevoegd gezag;
g. ten minste eenmaal per jaar schriftelijk gegevens over de hoogte en inhoud van de
arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken met het orgaan van de rechtspersoon dat is
belast met het toezicht op het bevoegd gezag;
h. aan het begin van het schooljaar schriftelijk de gegevens met betrekking tot de
samenstelling van het bevoegd gezag, de organisatie binnen de school, het
managementstatuut en de hoofdpunten van het reeds vastgestelde beleid.
3. Het tweede lid, onderdeel f, is uitsluitend van toepassing op bevoegde gezagsorganen waarbij in de
regel ten minste 100 personen werkzaam zijn. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt voor
het bevoegd gezag van een school uitgegaan van alle scholen als bedoeld in de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op de expertisecentra respectievelijk de Wet op het voortgezet onderwijs van dat
bevoegd gezag.
4. Ten aanzien van het tweede lid, onderdelen f en g wordt inzichtelijk gemaakt met welk percentage
deze arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken zich verhouden tot elkaar en tot die van het
voorafgaande jaar.
5. Indien een groep van de in de school werkzame personen als bedoeld in het tweede lid, onderdeel f,
of het orgaan van de rechtspersoon, bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, uit minder dan vijf
personen bestaat, kunnen voor de toepassing van die onderdelen twee of meer functies worden
samengevoegd, zodat een groep van ten minste vijf personen ontstaat.
6. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een geleding van de
medezeggenschapsraad, wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de andere geleding of
geledingen aangeboden. Daarbij wordt tevens een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor
het voorstel, alsmede van de gevolgen die de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal
hebben voor het personeel, ouders en leerlingen en van de naar aanleiding daarvan genomen
maatregelen.
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Artikel 10. Instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van de medezeggenschapsraad voor elk door
het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden:
a. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
b. vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan of de onderwijs- en
examenregeling en het zorgplan;
c. vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement;
d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het verrichten van ondersteunende
werkzaamheden door ouders ten behoeve van de school en het onderwijs;
e. vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en
welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding;
f. de aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders dan in artikel 13, onderdeel
c, en artikel 14, tweede lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op de onderwijswetgeving
indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de
schooltijden respectievelijk het onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd
onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen
worden geconfronteerd;
g. de vaststelling of wijziging van de voor de school geldende klachtenregeling;
h. overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van de school met een
andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake, waaronder begrepen de
fusie-effectrapportage, bedoeld in artikel 64b van de Wet op het primair onderwijs, artikel 66b van de
Wet op de expertisecentra en artikel 53f van de Wet op het voortgezet onderwijs;
i. de verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de school of nevenvestiging dat zich
op een andere locatie bevindt dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging op grond
van artikel 84a van de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 11. Adviesbevoegdheid medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk
door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende
aangelegenheden:
a. vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs;
b. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid voor de school,
waaronder de voorgenomen bestemming van de middelen die door het bevoegd gezag ten
behoeve van de school uit de openbare kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, met
uitzondering van de middelen, bedoeld in artikel 13, onderdeel c, en artikel 14, tweede lid,
onderdeel c;
c. beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de werkzaamheden van de school of van
een belangrijk onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
d. het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame samenwerking met een andere
instelling, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
e. deelneming of beëindiging van deelneming aan een onderwijskundig project of experiment, dan
wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
f. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de organisatie van de school;
g. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellings- of ontslagbeleid voorzover
die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
h. aanstelling of ontslag van de schoolleiding;
i. vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding, alsmede
vaststelling of wijziging van het managementstatuut;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating en verwijdering van
leerlingen;
k. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toelating van studenten die elders in
opleiding zijn voor een functie in het onderwijs;
l. regeling van de vakantie;
m. het oprichten van een centrale dienst;
n. nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school;
o. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het onderhoud van de school; en
p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in artikel 45, tweede lid, van
de Wet op het primair onderwijs, wordt georganiseerd.
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q. vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan
Artikel 12. Instemmingsbevoegdheid personeelsdeel medezeggenschapsraad
1. Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de
medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag
te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor het personeel van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid
als bedoeld in artikel 11, onder c, d, e en m;
b. vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie;
c. vaststelling of wijziging van regels met betrekking tot de nascholing van het personeel;
d. vaststelling of wijziging van een mogelijk werkreglement voor het personeel en van de opzet en
de inrichting van het werkoverleg, voor zover het besluit van algemene gelding is voor alle of een
gehele categorie van personeelsleden;
e. vaststelling of wijziging van de verlofregeling van het personeel;
f. vaststelling of wijziging van een arbeids- en rusttijdenregeling van het personeel;
g. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot de toekenning van salarissen, toelagen en
gratificaties aan het personeel;
h. vaststelling of wijziging van de taakverdeling respectievelijk de taakbelasting binnen het personeel,
de schoolleiding daaronder niet begrepen;
i. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot personeelsbeoordeling, functiebeloning en
functiedifferentiatie;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het overdragen van de bekostiging;
k. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden, het
ziekteverzuim of het reïntegratiebeleid;
l. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bedrijfsmaatschappelijk werk;
m. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van het personeel;
n. vaststelling of wijziging van een regeling inzake voorzieningen die gericht zijn op of geschikt zijn
voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van het personeel;
o. vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van het bevorderingsbeleid of op het
gebied van het aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging geen
verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan;
p. vaststelling of wijziging van regels waarover partijen die een collectieve arbeidsovereenkomst
hebben gesloten, zijn overeengekomen dat die regels of de wijziging daarvan in het overleg
tussen bevoegd gezag en het personeelsdeel van de medezeggenschapsraad tot stand wordt
gebracht;
q. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op
personeel.
2. Het bevoegd gezag van een speciale school voor basisonderwijs dat tevens bevoegd gezag is van
een of meer basisscholen behoeft de voorafgaande instemming van het deel van de
medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel van eerstgenoemde school is gekozen voor
elk door hem te nemen besluit met betrekking tot de inzet van de bekostiging die op grond van
artikel 120, vierde lid, van de Wet op het primair onderwijs aan eerstgenoemde school is toegekend.
Artikel 13. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een
school als bedoeld in de WPO en de WEC, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal
onderwijs
Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs, behoeft de
voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de
leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de volgende
aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders of leerlingen van een besluit met betrekking tot een
aangelegenheid als bedoeld in artikel 11, onder c, d, e en m;
b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel
daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van
de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke
verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst
die door de ouders is aangegaan;
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d. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de
leerlingen;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouder- of leerlingenstatuut;
f. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang;
g. vaststelling van de schoolgids;
h. vaststelling van de onderwijstijd;
i. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van ouders en leerlingen;
j. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school
geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
k. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders;
l. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op
ouders en leerlingen.
Artikel 14. Instemmingsbevoegdheid ouders/leerlingendeel medezeggenschapsraad bij een
school als bedoeld in de WVO of een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de
WEC
1. Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs en van een
school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft de
voorafgaande instemming van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en
de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot de
volgende aangelegenheden:
a. de vaststelling van de schoolgids;
b. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot activiteiten die buiten de voor de school
geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag;
c. vaststelling van de onderwijstijd.
2. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming van het deel van de
medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag te
nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de ouders van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid
als bedoeld in artikel 11, onder c, d, e en m;
b. verandering van de grondslag van de school of omzetting van de school of van een onderdeel
daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake;
c. de vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging van de bestemming van
de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd zonder dat daartoe een
wettelijke verplichting bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen op grond van een overeenkomst
die door de ouders is aangegaan;
d. de vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot het beheersbaar houden van de
middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd voor schoolkosten, met uitzondering
van lesmateriaal als bedoeld in artikel 6e, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, die
door het bevoegd gezag noodzakelijk worden bevonden;
e. vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut;
f. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van ouders;
g. vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders;
h. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op
ouders.
3. Het bevoegd gezag behoeft tevens de voorafgaande instemming van het deel van de
medezeggenschapsraad dat uit en door de leerlingen is gekozen, voor elk door het bevoegd gezag
te nemen besluit met betrekking tot de volgende aangelegenheden:
a. regeling van de gevolgen voor de leerlingen van een besluit met betrekking tot een aangelegenheid
als bedoeld in artikel 11, onder c, d, e en m;
b. vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g van de Wet op het
voortgezet onderwijs dan wel een mogelijk leerlingenstatuut anders dan bedoeld in artikel 24g
van de Wet op het voortgezet onderwijs;
c. vaststelling of wijziging van het beleid met betrekking tot voorzieningen ten behoeve van de
leerlingen;
d. vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van
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persoonsgegevens van leerlingen;
e. vaststelling of wijziging van de regeling, bedoeld in artikel 28, voor zover die betrekking heeft op
leerlingen.
Artikel 18. Nadere regels bijzondere bevoegdheden
 De bevoegdheden op grond van de artikelen 10 tot en met 14, dan wel op grond van het bepaalde in
het medezeggenschapsreglement krachtens artikel 24, tweede en derde lid, zijn niet van toepassing,
voor zover:
a. de desbetreffende aangelegenheid voor de school reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of
krachtens wet gegeven voorschrift;
b. het betreft een aangelegenheid als bedoeld in de artikelen 37 en 38 van de Wet op het primair
onderwijs, de artikelen 37 en 38 van de Wet op de expertisecentra, artikel 40a van de Wet op het
voortgezet onderwijs en artikel 4a, tweede lid, van de Experimentenwet onderwijs, voor zover het in
deze artikelen bedoelde overleg niet besluit de aangelegenheid ter behandeling aan het
personeelsdeel van de medezeggenschapsraad over te laten.
2. De bevoegdheden van het deel van de medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is
gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de school
reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst. Wet op het primair onderwijs (Wpo)
Wet op het primair onderwijs (Wpo)
Artikel 12. Schoolplan
 Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor basisonderwijs en een of meer
scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.
2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het
onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor
het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die
zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een
leerlinggebonden budget beschikbaar is.
3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.
4. Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in
elk geval:
a. de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
b. de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
c. maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
Artikel 13. Schoolgids
 De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de
school en bevat in elk geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt,
met dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden
gegeven met betrekking tot de wijze waarop
1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en
2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden
geplaatst.
b. de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,
c. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor
leerlingen voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven
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d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,
e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig
is,
f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag,
waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor
vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en
g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, eerste lid, omschreven
bijdragen,
h. het beleid met betrekking tot de veiligheid,
i. de wijze waarop de voorzieningen, bedoeld in artikel 45, worden georganiseerd en
j. het verzuimbeleid
k. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de
identiteit voor zover het betreft een samenwerkingsschool.
2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de verzorgers bij de inschrijving
en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.
3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens
te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
Artikel 16. Vaststelling schoolplan en schoolgids
 Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids
onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.
Artikel 18. Samenwerkingsverbanden
 Het bevoegd gezag is voor elk van zijn scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband met een
of meer basisscholen en een of meer speciale scholen voor basisonderwijs. Dit
samenwerkingsverband stelt zich ten doel een samenhangend geheel van zorgvoorzieningen binnen
en tussen basisscholen en in samenwerking met speciale scholen voor basisonderwijs te realiseren
en wel zodanig dat zoveel mogelijk leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen
doormaken.
(uitwerking in lid 2 t/m 9)
Artikel 19. Zorgplan
 De bevoegde gezagsorganen van de scholen die samenwerken in een samenwerkingsverband
stellen jaarlijks voor 1 mei een zorgplan vast voor het daaropvolgende schooljaar.
2. Het zorgplan bevat in elk geval:
a. de wijze waarop wordt voldaan aan artikel 18, eerste lid,
b. de wijze, waarop de bekostiging voor de zorgvoorzieningen, bedoeld in artikel 120, vierde lid, en
artikel 132, en het daaraan gerelateerde personeel wordt ingezet, alsmede de basisscholen waaraan
de bekostiging, bedoeld in artikel 132, wordt overgedragen,
c. de beoogde en bereikte kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ten aanzien van de
onderwijskundige opvang van de leerlingen die extra zorg behoeven,
d. de samenstelling, werkwijze en financiering van een permanente commissie leerlingenzorg als
bedoeld in artikel 23,
e. de procedures voor onderzoek van leerlingen en plaatsing van leerlingen op een speciale school
voor basisonderwijs,
f. de wijze waarop aan de ouders informatie wordt verstrekt over de zorgvoorzieningen en de criteria
die de permanente commissie leerlingenzorg hanteert,
g. de wijze waarop de ouders in de gelegenheid worden gesteld informatie te verstrekken aan de
permanente commissie leerlingenzorg,
h. de wijze waarop de permanente commissie leerlingenzorg informatie verstrekt aan de
klachtencommissie, en
i. de wijze waarop de bekostiging, bedoeld in artikel 118 en artikel 118a wordt ingezet, en de
basisscholen onderscheidenlijk de speciale scholen voor basisonderwijs waaraan de bekostiging,
bedoeld in artikel 118 onderscheidenlijk artikel 118a, wordt overgedragen.

RAAD&DAAD-brochure OUDERS & COO

26

MR en beleid

3. Het zorgplan wordt voor 15 mei voorafgaand aan het schooljaar waarop het betrekking heeft,
toegezonden aan de inspectie.
Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel
 Aan elke school zijn 1 of 2 directeuren verbonden, bij wie onder verantwoordelijkheid van het
bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust. De functie
van directeur kan minder dan een volledige formatieplaats omvatten. De directeur van een school
kan tevens met de leiding worden belast van een andere school waar de functie van directeur vacant
is. De directeur van een school kan tevens directeur zijn van een andere school of van een school
als bedoeld in de Wet op de expertisecentra.
2. Aan een school zijn een of meer leraren verbonden.
3. Een of meer leraren kunnen tevens tot adjunct-directeur worden benoemd dan wel tewerkgesteld
zonder benoeming. Indien geen adjunct-directeur wordt benoemd dan wel tewerkgesteld zonder
benoeming en aan de school slechts 1 directeur is verbonden, wijst het bevoegd gezag een leraar
aan als plaatsvervanger van de directeur.
4. Voor zover het betreft de functie van directeur en adjunct-directeur, wordt in geval van
samenvoeging van scholen de overblijvende school gelijkgesteld met een nieuwe school. De
directeur, onderscheidenlijk de adjunct-directeur of adjunct-directeuren, kan slechts een van de
directeuren onderscheidenlijk kunnen slechts een of meer van de adjunct-directeuren van de samen
te voegen scholen zijn, tenzij geen van de betrokkenen de desbetreffende functie wenst te
aanvaarden.
5. Het bevoegd gezag kan tevens personeel, dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan
een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op de expertisecentra, benoemen of te
werk stellen zonder benoeming waaronder begrepen leden van het bestuur van die scholen voor
zover het intern toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht als bedoeld in artikel 17c,
derde lid.
6. Aan een school kan onderwijsondersteunend personeel zijn verbonden.
7. Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtspositionele gevolgen zijn verbonden
aan functies die zowel onderwijsgevende als onderwijsondersteunende taken omvatten.
8. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van de verschillende
categorieën personeel van de school. Indien toepassing is gegeven aan het vijfde lid, stelt het
bevoegd gezag tevens jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van dat personeel.
Zoveel mogelijk tegelijk met de vaststelling van het in de eerste en tweede volzin bedoelde beleid
met betrekking tot de formatie, bepaalt het bevoegd gezag functies en taken van het personeel van
de school, met inachtneming van de daaromtrent bij algemene maatregel van bestuur te geven
nadere voorschriften, en in voorkomend geval functies en taken van het in het vijfde lid bedoelde
personeel.
Artikel 30. Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
 Het bevoegd gezag stelt ten behoeve van de directies van zijn scholen, indien aan het totaal van die
scholen van een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de functie van directeur onderscheidenlijk
adjunct-directeur sprake is, eenmaal in de 4 jaar een document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vast.
2. Het document bevat streefcijfers, met inbegrip van een bepaald tijdvak waarbinnen deze streefcijfers
worden gerealiseerd, aan de hand waarvan door het bevoegd gezag een beleid inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt gevoerd, opdat aan de scholen te zamen
in de functie van directeur onderscheidenlijk adjunct-directeur vrouwen en mannen naar
evenredigheid werkzaam zullen zijn. Voor de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgegaan van
de verhouding mannen en vrouwen voor wat betreft het onderwijzend personeel dat werkzaam is in
het door de school verzorgde onderwijs, zoals die blijkt uit de daarover jaarlijks door Onze minister
gepubliceerde cijfers. Het document vermeldt tevens de maatregelen die het bevoegd gezag heeft
genomen en zal nemen teneinde de in de eerste volzin bedoelde streefcijfers te realiseren en geeft
een overzicht van de beoogde en bereikte resultaten van het beleid inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding gedurende de periode waarvoor het document
geldt, onderscheidenlijk de periode waarvoor het vorige document gold.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het document in het gebouw van de
school ter inzage wordt gelegd op een voor het personeel, de ouders en de leerlingen toegankelijke
plaats, alsmede dat een exemplaar wordt bewaard bij de administratie van de school.
Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo)
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Artikel 10h. Aansluiting bij samenwerkingsverband; zorgplan
 Het bevoegd gezag van een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, van een school
voor voorbereidend beroepsonderwijs, van een scholengemeenschap waarvan ten minste deel
uitmaakt een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of een school voor
voorbereidend beroepsonderwijs, of van een school voor praktijkonderwijs, is aangesloten bij een
samenwerkingsverband met twee of meer andere van deze scholen of scholengemeenschappen.
Een samenwerkingsverband omvat ten minste één school voor praktijkonderwijs en drie scholen
voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs,
waaronder in ieder geval een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en een school
voor voorbereidend beroepsonderwijs. Indien van een samenwerkingsverband niet drie scholen voor
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of voor voorbereidend beroepsonderwijs deel uitmaken,
maar twee scholengemeenschappen die elk in ieder geval een school voor middelbaar algemeen
voortgezet onderwijs en een school voor voorbereidend beroepsonderwijs omvatten, kan Onze
Minister onder door hem te stellen voorwaarden dat samenwerkingsverband aanmerken als een
samenwerkingsverband als bedoeld in de tweede volzin. Het samenwerkingsverband heeft tot doel
zo veel mogelijk leerlingen voor wie vaststaat dat een orthopedagogische en orthodidactische
benadering is geboden, deel te laten nemen aan het onderwijs in een van de leerwegen, genoemd in
de artikelen 10, 10b en 10d.
(uitwerking in lid 2 t/m 4)
5. De bevoegde gezagsorganen in een samenwerkingsverband stellen jaarlijks gezamenlijk een
zorgplan vast en zenden dit vóór 1 juni voorafgaand aan het desbetreffende schooljaar aan de
inspectie en de minister. Het zorgplan bevat in ieder geval:
a. de maatregelen die zijn getroffen om zo veel mogelijk leerlingen als bedoeld in het eerste lid
deel te laten nemen aan het onderwijs in een van de leerwegen, verzorgd door een of meer van
de aan het samenwerkingsverband deelnemende scholen,
b. een omschrijving van de in het derde lid bedoelde organisatie, ondersteuning en overdracht,
alsmede, indien van toepassing, van de wijze waarop uitvoering is gegeven aan het tweede lid,
tweede volzin,
c. de wijze waarop de middelen, bedoeld in artikel 77, vierde lid, worden ingezet.
d. een reglement voor de permanente commissie leerlingenzorg,
e. een omschrijving van de wijze waarop de ouders van leerlingen als bedoeld in het derde lid,
informatie wordt verstrekt over de uitvoering van het derde en vierde lid, en
f. de te verwachten resultaten.
6. De bevoegde gezagsorganen in een samenwerkingsverband stellen jaarlijks gezamenlijk een
evaluatieve voortgangsrapportage vast en zenden deze voor 15 november volgend op het
desbetreffende schooljaar aan de inspectie en de minister.
7. De bevoegde gezagsorganen in een samenwerkingsverband kunnen hun in het derde tot en met
zesde lid opgedragen taken en bevoegdheden overdragen aan een door hen gezamenlijk in te
stellen orgaan.
Artikel 24. Schoolplan
 Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor voortgezet onderwijs en een of
meer scholen voor ander onderwijs van hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.
2. Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het
onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor
het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de voorzieningen die
zijn getroffen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen voor wie een
leerlinggebonden budget beschikbaar is.
3. Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
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4.
a.
b.
c.
5.

uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 32d van de wet.
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in
elk geval:
de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.
Onze Minister kan scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs of afdelingen daarvan aanwijzen,
waarvan de schoolplannen met zijn toestemming mogen afwijken van de in dit artikel gestelde eisen.

Artikel 24a. Schoolgids
 De schoolgids bevat voor ouders, voogden, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze
van de school en bevat in elk geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt,
waaronder, in ieder geval met betrekking tot het schooljaar voorafgaande aan het schooljaar waarin
de schoolgids wordt vastgesteld en onderscheiden naar soort onderwijs, voor elk leerjaar
1°. het percentage leerlingen dat doorstroomt naar een hoger leerjaar of een ander soort onderwijs,
2°. het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat en het percentage leerlingen dat
voor het eindexamen slaagt,
b. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en voor leerlingen
voor wie een leerlinggebonden budget beschikbaar is, wordt vormgegeven
c. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, de inrichting van het onderwijsprogramma
voor de eerste twee leerjaren waarbij wordt aangegeven of sprake is van vakoverstijgende
programmaonderdelen en de inzet van het personeel daarbij alsmede de invulling van de
maatschappelijke stage, bedoeld in artikel 6f,
d. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 27, tweede lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig is,
e. de rechten en plichten van de ouders, de voogden, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd
gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 24b, waarbij wat betreft
de leerlingen kan worden volstaan met vermelding van de rechten en plichten opgenomen in het
leerlingenstatuut, bedoeld in artikel 24g,
f. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 24, eerste lid, omschreven bijdragen,
en
g. het beleid met betrekking tot de veiligheid en
h. het verzuimbeleid,
i. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit
voor zover het betreft een samenwerkingsschool.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de
wijze waarop
a. de resultaten worden beschreven die met het onderwijs worden bereikt, en
b. de context wordt vermeld waarin de onder a bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.
3. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders, voogden, verzorgers dan wel de
meerderjarige en handelingsbekwame leerling bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van
de schoolgids.
4. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het tweede lid, wordt aan de beide kamers der
Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens
te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
Artikel 24c. Vaststelling schoolplan en schoolgids
 Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids
onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.
Artikel 24g
 Het bevoegd gezag van een school legt elke twee jaar in een reglement, leerlingenstatuut genaamd,
de rechten en plichten van de leerlingen vast.
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2. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving
van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven
aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het leerlingenstatuut in het gebouw
van de instelling ter inzage wordt gelegd op een voor de leerlingen toegankelijke plaats.
Artikel 32. Personeelscategorieën; formatiebeleid; taken en functies personeel
 Aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, algemeen voortgezet onderwijs,
voorbereidend beroepsonderwijs en praktijkonderwijs zijn een of meer leraren verbonden.
2. Aan het hoofd van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs staat een rector, aan
het hoofd van een school voor algemeen voortgezet onderwijs, voorbereidend beroepsonderwijs en
praktijkonderwijs een directeur.
3. De conrectoren en de adjunct-directeuren hebben tot taak de rector onderscheidenlijk de directeur
bij te staan en bij afwezigheid te vervangen.
4. Het overige personeel heeft tot taak het onderwijs te ondersteunen.
5. Een of meer leden van het personeel worden belast met de taak van schooldecaan.
6. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op de leden van de centrale directie, bedoeld in
artikel 32a, eerste lid.
7. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van de verschillende
categorieën personeel van de school. Het bevoegd gezag bepaalt, zoveel mogelijk tegelijk met de
vaststelling van het in de eerste volzin bedoelde beleid met betrekking tot de formatie, functies en
taken van het personeel van de school, met inachtneming van de daaromtrent bij algemene
maatregel van bestuur te geven nadere voorschriften.
8. Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder «vakken» tevens verstaan, programmaonderdelen als bedoeld in de artikelen 13 en 14.
Artikel 32d. Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
 Het bevoegd gezag stelt ten behoeve van de directie van elk van zijn scholen, indien daaraan van
een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie sprake is, eenmaal in de 4 jaar een
document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vast.
2. Het document bevat streefcijfers, met inbegrip van een bepaald tijdvak waarbinnen deze streefcijfers
worden gerealiseerd, aan de hand waarvan door het bevoegd gezag een beleid inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt gevoerd, opdat in de directie van elke
school van het bevoegd gezag vrouwen en mannen naar evenredigheid werkzaam zullen zijn. Voor
de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgegaan van de verhouding mannen en vrouwen voor
wat betreft het onderwijzend personeel dat werkzaam is in het door de school verzorgde onderwijs,
zoals die blijkt uit de daarover jaarlijks door Onze minister gepubliceerde cijfers. Het document
vermeldt tevens de maatregelen die het bevoegd gezag heeft genomen en zal nemen teneinde de in
de eerste volzin bedoelde streefcijfers te realiseren en geeft een overzicht van de beoogde en
bereikte resultaten van het beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding gedurende de periode waarvoor het document geldt, onderscheidenlijk de periode
waarvoor het vorige document gold.
3. Indien door het bevoegd gezag aan het hoofd van de school een centrale directie wordt geplaatst en
vrouwen daarin zijn ondervertegenwoordigd, stelt het bevoegd gezag overeenkomstig het bepaalde
in het eerste en tweede lid tevens een document inzake evenredige vertegenwoordiging van
vrouwen in de schoolleiding ten behoeve van de centrale directie vast.
4. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het document, bedoeld in het eerste
en derde lid, in het gebouw van de school ter inzage wordt gelegd op een voor het personeel, de
ouders en de leerlingen toegankelijke plaats, alsmede dat een exemplaar wordt bewaard bij de
administratie van de school.
Wet op de expertisecentra (WEC)
Artikel 21. Schoolplan
 Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het
onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het
personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van
het onderwijs. Het schoolplan omvat mede het beleid ten aanzien van de aanvaarding van materiële
bijdragen of geldelijke bijdragen, niet zijnde ouderbijdragen of op de onderwijswetgeving gebaseerde
bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen
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binnen de schooltijden en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, alsmede tijdens het overblijven, zullen worden
geconfronteerd. Het schoolplan kan op een of meer scholen voor speciaal onderwijs, voor
voortgezet speciaal onderwijs, voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, en instellingen voor
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs en een of meer scholen voor ander onderwijs van
hetzelfde bevoegd gezag betrekking hebben.
Het onderwijskundig beleid omvat in elk geval de uitwerking van de wettelijke opdrachten voor het
onderwijs en van de door het bevoegd gezag in het schoolplan opgenomen eigen opdrachten voor
het onderwijs in een onderwijsprogramma. Daarbij worden tevens betrokken de bijzondere
voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen of groepen leerlingen.
Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk
geval maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de
uitvoering van het onderwijskundig beleid alsmede het document inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding, bedoeld in artikel 30 van de wet.
Het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs omvat in
elk geval:
de wijze waarop het bevoegd gezag bewaakt dat die kwaliteit wordt gerealiseerd,
de wijze waarop het bevoegd gezag vaststelt welke maatregelen ter verbetering van de kwaliteit
nodig zijn, en
maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt.

Artikel 22. Schoolgids
 De schoolgids bevat voor ouders en leerlingen informatie over de werkwijze van de school en bevat
in elk geval informatie over:
a. de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met
dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met
betrekking tot de wijze waarop
1°. de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, en
2°. de context wordt vermeld waarin de onder 1° bedoelde resultaten dienen te worden geplaatst.
b. de bijzondere voorzieningen voor leerlingen of groepen leerlingen,
c. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,
d. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij wordt vermeld dat deze vrijwillig is,
e. de rechten en plichten van de ouders, de leerlingen en het bevoegd gezag, waaronder de informatie
over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 23, en de gronden voor vrijstelling van het onderwijs,
bedoeld in artikel 46, tweede lid,
f. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 21, eerste lid, omschreven bijdragen,
g. het regionaal expertisecentrum waarbij het bevoegd gezag van de school is aangesloten,
h. het beleid met betrekking tot de veiligheid, en
i. het verzuimbeleid,
j. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het openbare karakter onderscheidenlijk de identiteit
voor zover het betreft een samenwerkingsschool.
2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de meerderjarige en
handelingsbekwame leerling bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de schoolgids.
3. De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens
te kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld.
Alsdan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.
Artikel 27. Vaststelling schoolplan en schoolgids
 Het bevoegd gezag stelt ten minste eenmaal in de 4 jaar het schoolplan vast.
2. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks de schoolgids vast ten behoeve van het eerstvolgende schooljaar.
3. Het bevoegd gezag zendt het schoolplan dan wel de wijzigingen daarvan en de schoolgids
onmiddellijk na de vaststelling aan de inspecteur.
Artikel 29. Directie, leraren en onderwijsondersteunend personeel
 Aan elke school is een directeur verbonden, bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd
gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust. De functie van
directeur kan minder dan een volledige formatieplaats omvatten. De directeur van een school kan
tevens met de leiding worden belast van een andere school waar de functie van directeur vacant is.
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De directeur van een school kan tevens directeur zijn van een andere school of van een school als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs.
Aan een school zijn een of meer leraren verbonden.
Een of meer leraren kunnen tevens tot adjunct-directeur worden benoemd dan wel tewerkgesteld
zonder benoeming. Indien geen adjunct-directeur wordt benoemd dan wel tewerkgesteld zonder
benoeming, wijst het bevoegd gezag een leraar aan als plaatsvervanger van de directeur.
Voor zover het betreft de functie van directeur en adjunct-directeur, wordt in geval van
samenvoeging van scholen de overblijvende school gelijkgesteld met een nieuwe school. De
directeur, onderscheidenlijk de adjunct-directeur of adjunct-directeuren, kan slechts een van de
directeuren onderscheidenlijk kunnen slechts een of meer van de adjunct-directeuren van de samen
te voegen scholen zijn, tenzij geen van de betrokkenen de desbetreffende functie wenst te
aanvaarden.
Het bevoegd gezag kan tevens personeel, dat werkzaamheden verricht ten behoeve van meer dan
een school of meer dan een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, benoemen of te
werk stellen zonder benoeming.
Aan een school kan onderwijsondersteunend personeel zijn verbonden.
Bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke rechtspositionele gevolgen zijn verbonden
aan functies die zowel onderwijsgevende als onderwijsondersteunende taken omvatten.
Het bevoegd gezag stelt jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van de verschillende
categorieën personeel van de school. Indien toepassing is gegeven aan het vijfde lid, stelt het
bevoegd gezag tevens jaarlijks het beleid vast met betrekking tot de formatie van dat personeel.
Zoveel mogelijk tegelijk met de vaststelling van het in de eerste en tweede volzin bedoelde beleid
met betrekking tot de formatie, bepaalt het bevoegd gezag functies en taken van het personeel van
de school, met inachtneming van de daaromtrent bij algemene maatregel van bestuur te geven
nadere voorschriften, en in voorkomend geval functies en taken van het in het vijfde lid bedoelde
personeel.

Artikel 30. Document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding
 Het bevoegd gezag stelt ten behoeve van de directie van elk van zijn scholen, indien daaraan van
een ondervertegenwoordiging van vrouwen in de directie sprake is, eenmaal in de 4 jaar een
document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding vast.
2. Het document bevat streefcijfers, met inbegrip van een bepaald tijdvak waarbinnen deze streefcijfers
worden gerealiseerd, aan de hand waarvan door het bevoegd gezag een beleid inzake evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding wordt gevoerd, opdat in de directie van elke
school van het bevoegd gezag vrouwen en mannen naar evenredigheid werkzaam zullen zijn. Voor
de evenredige vertegenwoordiging wordt uitgegaan van de verhouding mannen en vrouwen voor
wat betreft het onderwijzend personeel dat werkzaam is in het door de school verzorgde onderwijs,
zoals die blijkt uit de daarover jaarlijks door Onze minister gepubliceerde cijfers. Het document
vermeldt tevens de maatregelen die het bevoegd gezag heeft genomen en zal nemen teneinde de in
de eerste volzin bedoelde streefcijfers te realiseren en geeft een overzicht van de beoogde en
bereikte resultaten van het beleid inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de
schoolleiding gedurende de periode waarvoor het document geldt, onderscheidenlijk de periode
waarvoor het vorige document gold.
3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat een exemplaar van het document in het gebouw van de
school ter inzage wordt gelegd op een voor het personeel, de ouders en de leerlingen toegankelijke
plaats, alsmede dat een exemplaar wordt bewaard bij de administratie van de school.
Arbeidsomstandighedenwet
Artikel 5
 Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en
evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risicoinventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende
maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.
2. In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aandacht besteed aan de toegang van werknemers tot
een deskundige werknemer of persoon, bedoeld in de artikelen 13 en 14, of de arbodienst.
3. Een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden genomen in verband
met de bedoelde risico's en de samenhang daartussen, een en ander overeenkomstig artikel 3,
maakt deel uit van de risico-inventarisatie en -evaluatie. In het plan van aanpak wordt tevens
aangegeven binnen welke termijn deze maatregelen zullen worden genomen.
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4. De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane
ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en
professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.
5. Indien de werkgever arbeid doet verrichten door een werknemer die hem ter beschikking wordt
gesteld, verstrekt hij tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden aan degene, die de werknemer
ter beschikking stelt, de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de gevaren en
risicobeperkende maatregelen en van de risico's voor de werknemer op de in te nemen
arbeidsplaats, opdat diegene deze beschrijving verstrekt aan de betrokken werknemer.
6. De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie enevaluatie.
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Bijlage 2
Relevante CAO-artikelen
CAO Primair Onderwijs 2009
2.7 Meerjarenbeleid
 De werkgever formuleert zijn, tenminste op de komende 4 jaar betrekking hebbend,
meerjarenformatiebeleid dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks wordt
geactualiseerd in een (personele) bestuursbe-groting/bestuursformatieplan.
2. De werkgever stelt, na verkregen instemming van de PGMR, vóór 1 mei voor het komende
schooljaar het meerjarenformatiebeleid/een bestuursformatieplan vast en de wijze waarop de
middelen bovenschools dan wel aan de scholen worden toegedeeld, tenzij zwaarwegende redenen
of omstandigheden zich daartegen verzetten. Dit laatste wordt terstond ter kennis gebracht van de
GMR.
11.5 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld
 De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR het beleid vast dat gericht is op het realiseren van een
gezonde en veilige leer- en werkomgeving binnen de instelling, bedoeld voor alle geledingen. De
werkgever evalueert jaarlijks het gevoerde beleid.
2. Binnen het in het eerste lid bedoelde beleid worden ten aanzien van de werknemers in ieder geval
afspraken gemaakt over:
a. het bewerkstelligen van sociale en fysieke veiligheid;
b. het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld;
c. het voorkomen van ziekteverzuim;
d. de personeelszorg;
e. de scholing en begeleiding van werknemers die nodig is met het oog op het realiseren van het
voorgaande.
3. De afspraken als bedoeld in het tweede lid richten zich in het bijzonder ook op:
a. de werknemers met toezichthoudende taken en de bedrijfshulpverleners;
b. de facilitering van de bedrijfshulpverleners en EHBO-ers, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten -in
tijd en geld- voor rekening van de werkgever zijn en dat zittende bedrijfshulpverleners c.q. EHBO-ers
geen financieel nadeel ondervinden van deze afspraken.
11.6 Preventiemedewerker De werkgever belast een of meerdere medewerkers met preventietaken.
Deze preventiemedewerker staat de werkgever bij in de uitvoering van het met de PMR
overeengekomen plan van aanpak voortvloeiende uit de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
a. De taak van preventiemedewerker wordt door een of meerdere werknemers in het kader van
taakbeleid in combinatie met de reguliere functie uitgeoefend.
b. In afwijking van het onder a. genoemde kan de werkgever vaststellen dat de preventiemedewerker
als functie wordt uitgeoefend.
c. De taak van de preventiemedewerker bestaat uit: - het verlenen van medewerking aan het opstellen
en uitvoeren van de RI&E;
 het opstellen van een schriftelijke weergave van de uitkomsten daarvan;
 de uitvoering van de uit de RI&E voortvloeiende maatregelen;
 het adviseren en informeren van en nauw samenwerken met de PMR over te nemen en genomen
maat-regelen;
 vraagbaak zijn voor werknemers over (de uitvoering van het) arbobeleid.
d. De werkgever draagt er zorg voor dat de preventiemedewerker beschikt over de nodige
deskundigheid, erva-ring, uitrusting en voldoende tijd om de bijstand naar behoren te kunnen
verlenen.
e. De werkgever neemt de benodigde kosten, in tijd en in geld, die de preventiemedewerker maakt
voort-vloeiend uit het onder d. genoemde voor zijn rekening.
f. De werkgever moet de preventiemedewerker in staat stellen de bijstand zelfstandig en onafhankelijk
te kunnen verlenen, de preventiemedewerker mag niet worden benadeeld in zijn positie binnen de
school.
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11.7 Arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimpreventie en personeelszorg
 De werkgever stelt als onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie op schoolniveau een plan
van aanpak vast dat in ieder geval gericht is op:
a. het voorkomen en beperken van ziekteverzuim door de werknemer, waarbij met name aan het
tegengaan van psychische overbelasting aandacht wordt besteed; b. de begeleiding van de
werknemer en de bevordering van re-integratie in geval van ziekte; c. het voorkomen en beperken
van de arbeidsrisico’s ten gevolge van agressie en geweld op school, waarbij met name aandacht
wordt besteed aan adequate scholing en begeleiding van werknemers met toezicht-houdende taken.
2. De werkgever voert dit plan van aanpak uit met de inzet van alle daartoe geëigende middelen.
3. In het kader van het plan van aanpak wordt jaarlijks per school het ziekteverzuimpercentage
vergeleken met de meest recente landelijke verzuimpercentages.
4. Indien blijkt dat de maatregelen uit het plan van aanpak niet het gewenste resultaat hebben, stelt de
werkgever het plan van aanpak bij.
5. Als de beschikbare middelen voor de uitvoering van het plan van aanpak niet toereikend zijn, dient
de werk-gever een aanvraag in voor externe middelen die in het kader van de
bedrijfsgezondheidszorg ter beschikking staan.
6. De werknemer werkt optimaal mee aan de re-integratie.
7. Het vaststellen van het plan van aanpak en de eventuele noodzakelijke bijstellingen ervan behoeven
de instemming van de P(G)MR.
11.7a Arbocatalogus Voor de sector Primair Onderwijs geldt de Arbocatalogus PO, die is vastgesteld door
Partijen. De catalogus is te vinden op de website van het Vervangingsfonds/Participatiefonds.
13.1 Reglementering Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO)
 De werkgever hanteert voor de werkwijze van het DGO de bepalingen genoemd in bijlage XIII.A van
deze CAO en het DGO-Reglement, bestaande uit een overlegreglement en een geschillenregeling,
zoals overeen-gekomen tussen partijen (zie Bijlage XIII.B van deze CAO).
2. De werkgever bepaalt bij welke, door één of meer werkgeversorganisaties in stand te houden,
geschillencom-missie hij is aangesloten.
3. Werkgevers die in één of meerdere samenwerkingsverband(en) participeren houden bij de te maken
afspraken in het DGO rekening met de in andere overleggremia gemaakte afspraken met betrekking
tot personeels- en formatiebeleid. Zij stemmen de hier genoemde afspraken waar mogelijk op elkaar
af. Het uitgangspunt is hierbij dat DGO plaatsvindt op hetzelfde niveau als waarop bestuurlijke
besluitvorming plaatsvindt. In een dergelijk DGO gemaakte afspraken zijn van toepassing op alle
werknemers die in dienst zijn van de werkgever.
13.2


2.

3.

4.
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Mandatering personeelsdeel (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad
De werkgever en de vakcentrales hebben krachtens deze CAO besloten dat de werkgever het
overleg als bedoeld in Bijlage XIII.A, artikel 4, eerste lid van deze CAO voert met het personeelsdeel
van de (Ge-meenschappelijke) Medezeggenschapsraad een en ander in overeenstemming met het
in bijlage XIII.A, artikel 4, derde lid van deze CAO bepaalde.
Het overleg tussen de werkgever en het personeelsdeel van de (G)MR over de aangelegenheden,
die behoren tot de competentie van het DGO als bedoeld in het eerste lid, vindt plaats binnen de
kaders van deze CAO. Het personeelsdeel heeft in deze aangelegenheden een
instemmingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 12, WMS.
Indien in bijzondere omstandigheden en/of zwaarwegende redenen geen uitvoering kan worden
gegeven aan een of meer bepalingen van deze CAO, dan wel indien, naar het oordeel van de
werkgever of een of meer centrales het overleg zich kennelijk buiten de kaders van deze CAO
voltrekt komt, in spoedeisende gevallen op de kortst mogelijke termijn, het DGO bijeen en neemt ter
zake een besluit.
Eventuele geschillen in het overleg tussen de werkgever en het personeelsdeel van de (G)MR
worden voor-gelegd aan de geschillencommissie WMS.
Voorbehouden aan het DGO blijft in ieder geval het overleg over:
de rechtspositionele gevolgen van reorganisaties - anders dan fusies -, waaronder begrepen
opheffing van de school; b. de meerjarenbegroting/het meerjarenformatiebeleid als bedoeld in artikel
2.7 van deze CAO, indien geen GMR aanwezig is of de PGMR op grond van het GMR-reglement
niet beschikt over een instemmings-bevoegdheid bij de beoordeling van de meerjarenbegroting/het
meerjarenformatiebeleid.
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6. Na overleg hebben de werkgever en het personeelsdeel van de (G)MR elk afzonderlijk het recht om
de vol-gende aangelegenheden voor behandeling te verwijzen naar het DGO:
a. het beleid met betrekking tot incidentele beloningsvormen als bedoeld in artikel 6.19. van deze CAO;
b. de personele gevolgen van de instelling of wijziging van een bovenschoolse directiestructuur. Het
overleg over deze keuze vindt zo spoedig mogelijk na het inwerkingtreden van deze CAO plaats. De
keuze geldt voor de duur overeenkomende met de looptijd van de CAO.
7. Het overleg met het personeelsdeel van de (G)MR over de aangelegenheden bedoeld in het zesde
lid vindt niet eerder plaats dan nadat de werkgever en het personeelsdeel van de (G)MR hun keuze
hebben bepaald.
8. Indien de werkgever participeert in een samenwerkingsverband waarbinnen met andere werkgevers
afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaardelijke aangelegenheden, blijft de mandatering van
het personeelsdeel van de (G)MR, als bedoeld in dit artikel van kracht. Het personeelsdeel van de
(G)MR kan echter aange-legenheden die samenhangen met de samenwerkingsafspraken tussen
verschillende werkgevers verwijzen naar het DGO.
CAO Voortgezet Onderwijs 2011-2012
18.6 Veiligheid en het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld
 De werkgever stelt in overleg met de P(G)MR het beleid vast dat gericht is op het realiseren van een
gezonde en veilige leer- en werkomgeving binnen de instelling, bedoeld voor alle geledingen.De
werkgever evalueert jaarlijks het gevoerde beleid.
2. Binnen het in lid 1 bedoelde beleid worden ten aanzien van de werknemers in ieder geval afspraken
gemaakt over:
a. het bewerkstelligen van sociale en fysieke veiligheid,
b. het voorkomen van seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld,
c. het voorkomen van ziekteverzuim,
d. de personeelszorg,
e. de scholing en begeleiding van werknemers die nodig is met het oog op het realiseren van het
voorgaande.
3. De afspraken als bedoeld in lid 2 richten zich in het bijzonder ook op:
a. de werknemers met toezichthoudende taken en de bedrijfshulpverleners,
b. de facilitering van de bedrijfshulpverleners, waarbij uitgangspunt is dat alle kosten -in tijd en
geld- voor rekening van de werkgever zijn en dat zittende bedrijfshulpverleners geen nadeel
ondervinden van deze afspraken.
4. Elke bedrijfshulpverlener ontvangt, naast de facilitering als bedoeld in artikel 18.6 lid 3 onder b, een
maandelijkse toelage van € 15 bruto.
20.1 Overleg centrales
 Deze cao geldt als het resultaat van het door de werkgever met de centrales gevoerde overleg
overde aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het
personeel als bedoeld in de artikelen 38a en 40a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs.
2. In aanvulling op deze cao vo voert de werkgever met de centrales het overleg over de volgende
aangelegenheden:
a. de rechtspositionele gevolgen van (besturen)-fusie en reorganisatie, waaronder begrepen opheffing
van een school en oprichting van een centrale dienst,
b. wijziging van het werkgelegenheidsbeleid.
20.2 Overleg personeelsgeleding van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad
 Het overleg tussen werkgever en P(G)MR dat binnen de kaders van deze cao wordt gevoerd, is op
instemming gericht.
2. Wanneer de werkgever wat betreft het taakbeleid en de invulling van het functiebouwwerk de
instemming van de P(G)MR niet verkrijgt en toch tot uitvoering van zijn voornemen wil overgaan,
dient hij het ontbreken van de instemming ter beoordeling voor te leggen aan de
Bezwarencommissie cao vo als bedoeld in artikel 20.3, die met uitsluiting van andere commissies tot
die beoordeling bevoegd is.
22. Arbocatalogus
Werkgever en werknemer zijn bij het realiseren van een gezonde en veilige leer- en werkomgeving
verplicht zich te houden aan hetgeen bepaald is in bijlage 15 “Arbocatalogus-VO”.
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Bijlage 3
Overzicht van onderwerpen uit de CAO-Primair Onderwijs 2009 waarbij de
personeelsgeleding van de (G)MR een bevoegdheid heeft
Artikel

Onderwerp

2.1.4

Kaders taakbeleid
Normering alle schooltaken

2.2.2

Rooster 940 klokuren lesgebonden taak

2.2.5

Kaders taakbeleid
Normering alle schooltaken

2.2.8

Bepaling compensatieverlof bij meer dan 930 klokuren lesgebonden taken

2.4.3

Werkreglement

2.6.2

Regeling introductie en begeleiding beginnende werknemers

2.6.4

Regeling introductie en begeleiding vervangers

2.7.2

Meerjarenformatiebeleid/bestuursformatieplan
Toedeling middelen bovenschools/school

5.3.1

Afspraak samenstelling functieboek organisatie

5.3.2

Afspraak invulling functieboek

5.3.a

Omzetting functie LC in LB functiemix

5.4.2

Voorlopige waardering nieuwe functie

5.5.1

Eventuele interne bezwarenprocedure functiewaardering

6.19.2

Beloningsdifferentiatie

6.29.a

Toelage directie bij meerhoofdige schoolleiding

7.5.7

Maximumbedragen verblijfkosten

7.11

Kosten scholingsactiviteiten directeur ten behoeve van registratie

8.23.3

Regeling honorering volgorde verzoeken spaarverlof indien nodig

9.2.1

Meerjarenbeleid scholing en professionalisering

9.2.2

Verdeling budget in collectief en POP-deel

9.3.1

Regeling introductie en begeleiding (beginnende) werknemers

9.3.3

Regeling introductie en begeleiding vervangers

9.4

Regeling gesprekkencyclus

9.7.1

Regeling scholingsfaciliteiten

10.1.3

Overgang ontslagbeleid naar regeling werkgelegenheidsbeleid

11.5.1

Veiligheidsbeleid

11.7.7

Plan van aanpak RIE, ziekteverzuim en re-integratie

13.3

Activiteitenplan inzet faciliteiten medezeggenschap en verantwoording

13.4

Informatieverstrekking in verband met functiemix

Overgenomen uit: jaarboek MR primair onderwijs 2012-2013
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Bijlage 4
Overzicht van onderwerpen uit de CAO-Voortgezet Onderwijs 2011-2012 waarbij de
personeelsgeleding van de (G)MR een bevoegdheid heeft

Artikel

Onderwerp

6.2

Arbeidstijden- en rusttijdenregeling
Arbeidstijdenmodel t.b.v. functiegroepen OOP (facultatief)
Afwijking inzetbaarheidstabel

7.1

Taakbeleid

7.2 lid 5

Werkdruk

10.1

Vaststelling functiebouwwerk instelling

11.2

Meerjarenplan verbetering functiemix tot 2014

11.3

Beleid toekenning functies LD

11.4

Informatie functiemix en –middelen, verantwoording in jaarverslag

11.5

Actualisatie functiebeschrijving functie LB, LC en LD

12.12

Beloningsdifferentiatie

15.9

Maximaal aantal uren spaarverlof

16.1

Professionele ontwikkeling

16.4

Faciliteitenregeling scholing

16.6

Beschikbaar budget facilitering bekwaamheidsdossier

16.7

Gesprekkencyclus functioneren en beoordelen

18.6

Veiligheid en voorkomen seksuele intimidatie, racisme, agressie en geweld

20.2 en 20.3

Geschil interpretatie cao-vo

20.4 en bijlage 9

Faciliteiten medezeggenschap
Verantwoording beschikbaar gestelde middelen

Bijlage 4, artikel 10.5

Maximum bedragen verblijfskosten

Bijlage 6, artikel 1.3

Maximum spaaromvang

Bijlage 6, artikel 9

Aanvullende studiefaciliteiten bij spaarverlof

Bijlage 8

Werkgelegenheid, loopbaanperspectieven en vrijwillige mobiliteit

Overgenomen uit: jaarboek MR voortgezet onderwijs 2012-2013
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Bijlage 5
Checklist voor het beoordelen van beleid
1. Formeel
 Komt het voorstel op tijd bij de (G)MR?
o wettelijke termijn
o in het jaarplan afgesproken termijn
o advies gevraagd op zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op
besluitvorming?
 Zijn de juiste bijzondere bevoegdheden vermeld?
 Is er –voor zover van toepassing- een evaluatievoorstel met juiste toetsingscriteria?
 Heeft het voorstel een goede vorm?
o correctheid stijl
o duidelijkheid
o overzichtelijkheid
o bondigheid
o aantrekkelijkheid
 Is het voorstel bij het juiste medezeggenschapsorgaan ingediend?
 Is de planning duidelijk en haalbaar?
 Zijn de eventuele (beleids)alternatieven helder omschreven?
 Voldoet het voorstel aan wettelijke eisen en de rechtspositie van het personeel?
2.




















Inhoudelijk
Is het doel van het voorstel goed omschreven?
Zijn de argumentatie en beweegredenen overtuigend?
Zijn de oude en voorgestelde situatie helder omschreven?
Is het voorstel voldoende concreet?
Past het voorstel bij identiteit van de school (maatschappelijke en ideologische passendheid)
Heeft het voorstel inderdaad prioriteit?
Is de invoering/uitvoering haalbaar/ methode juist?
Is de financiële uitwerking voldoende?
Wie voert uit en wie is verantwoordelijk voor de uitvoering?
Zijn er voldoende mogelijkheden op langere termijn, als het gaat om:
o financiën
o menskracht/ capaciteiten
o ruimte
o kennis en bevoegdheden
Zijn gevolgen goed in kaart gebracht, als het gaat om:
o ouders
o personeel
Zijn er te verwachten neveneffecten?
Heeft het voorstel voldoende draagvlak?
o raadpleging achterban wenselijk?
Hoe verhoudt zich het voorstel tot het huidige/ vroegere beleid of beleidsnota’s?
o consequent of ad-hoc?
o samenhang overige beleid
Is er sprake van een structurele beleidswijziging?
Zijn er goede afspraken over de communicatie?
Levert het voorstel een bijdrage aan het oplossen van eventuele knelpunten en het bereiken van
doelen van de school?
Is een evaluatie wenselijk; is deze opgenomen in het plan en zijn de toetsingscriteria opgenomen?
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Gratis in uw mailbox: Thuis&School E-nieuws van OUDERS & COO!

Abonneer gratis via www.ouders.net.

OUDERS & COO is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouder- en medezeggenschapsraden in het
christelijk en oecumenisch onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.ouders.net.
OUDERS & COO I Postbus 125 I 3970 AC Driebergen I 0343 513434 I www.ouders.net
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