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Beste deelnemers aan het seminar SRBO van 23 november jl. 

 

Zoals toegezegd hebben wij voor u de modellen voor nieuwe medezeggenschapsstatuten en 

reglementen Primair Onderwijs bekeken.  

 

Op zich bieden de nieuwe model statuten en reglementen WMS van Stichting Onderwijsgeschillen – 

herschreven door de Vereniging Openbaar Onderwijs – en de voorbeeldstatuten van Verus een goed 

uitgangspunt/goede basis, waarbij wij opmerken dat Verus op bepaalde onderdelen en met name de 

faciliteitenregeling uitgebreider is en tevens voorziet in goede toelichtingen met informatie over de 

WMS, de jurisprudentie en facultatieve mogelijkheden. Klik hier. Eveneens brengt Verus de zogeheten 

“andere geschillen” onder bij een interne commissie. Onderwijsgeschillen doet dat bij de eigen 

commissie, de LCG WMS, die over alle wettelijk geregelde medezeggenschapsgeschillen oordeelt.  

U kunt bij het ontwerpen van uw voorstellen voor de (G)MR uit gaan van deze modellen. Wel 

adviseren wij u om goed op te letten of deze modellen één op één op uw instelling toepasbaar zijn 

en/of aanpassing of uitbreiding behoeven. 

 

Naar aanleiding van de nieuwe wettelijke regelingen in de Wet Versterking Bestuurskracht die per 1 

januari jl. in werking is getreden adviseren wij u enkele uitbreidingen te overwegen (zie hierna punten 

1 - 3). Ook maken wij van de gelegenheid gebruik u nog enkele andere tips te geven (punten 4 – 6).  

 

 

1. Opnemen van een budget voor / begroting van de kosten medezeggenschap 

 

De kosten die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de 

medezeggenschapsraad, scholingskosten daaronder begrepen, komen ten laste van het bevoegd 

gezag.  

Nieuw is "dat de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van het raadplegen van een deskundige en van 

het voeren van rechtsgedingen door de medezeggenschapsraad slechts ten laste van het bevoegd 

gezag komen indien het bevoegd gezag vooraf in kennis is gesteld van de te maken kosten. Het 

bevoegd gezag kan in overeenstemming met de medezeggenschapsraad de kosten die de 

medezeggenschapsraad in enig jaar zal maken, vaststellen op een bepaald bedrag dat de 

medezeggenschapsraad naar eigen inzicht kan besteden. Kosten waardoor het hier bedoelde bedrag 

zou worden overschreden, komen slechts ten laste van het bevoegd gezag voor zover dat bevoegd 

gezag in het dragen daarvan toestemt." (Artikel 28, lid 2 WMS). 

 

http://www.verus.nl/basisreglementen-medezeggenschap-primair-onderwijs
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U hebt dus de mogelijkheid om in uw statuut de kosten voor medezeggenschap te budgetteren. Hierbij 

gaat het niet om het budget personeelsfaciliteiten in tijd en scholing dat de CAO PO (art. 13.3 en 

Bijlage A11) aan het personeel toekent. Het gaat om kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn 

voor de vervulling van de taak waaronder begrepen scholingskosten, raadplegen deskundigen 

en het voeren van rechtsgedingen. 

 

Die mogelijkheid bestond ook al vóór de Wet Versterking Bestuurskracht, maar stond niet expliciet in 

de WMS opgenomen. Om die reden werd deze mogelijkheid tot budgettering van deze kosten in het 

Medezeggenschapsstatuut door veel schoolbesturen over het hoofd gezien. Met name als er sprake is 

van een conflict tussen (G)MR en schoolbestuur, uitmondend in geschillen bij de LCG WMS kunnen 

de juridische kosten aan de zijde van de (G)MR met verplichte vergoeding daarvan door het 

schoolbestuur hoog oplopen.   

 

Als het medezeggenschapsstatuut niets regelt omtrent de vaststelling van een bepaald bedrag voor 

bijvoorbeeld het raadplegen van deskundigen en het voeren van rechtsgedingen, moeten alle kosten, 

die door de LCG WMS redelijk worden geacht, door het bevoegd gezag worden betaald. Zie in dit 

verband een belangrijke uitspraak van de Ondernemingskamer, het zgn. Zwanenburcht Arrest van 17 

februari 2012.  

  

Wij geven u dan ook in overweging om van deze mogelijkheid gebruik te maken en als bevoegd 

gezag en (G)MR te werken op basis van een begroting en budgetbewaking. Uiteraard dient het vast te 

stellen budget voldoende te zijn om de kosten die de (G)MR in alle redelijkheid moet maken om zijn 

taak uit te kunnen oefenen te dekken.  

  

Helaas is, anders dan in het verleden toen er nog sprake was van het zgn. Londo-bekostigingsstelsel, 

uit de bekostiging die uw organisatie ontvangt niet (duidelijk) te herleiden wat uw instelling voor de 

bekostiging van de medezeggenschap ontvangt. Wij adviseren u om zelf criteria te ontwikkelen die 

een redelijk uitgangspunt bieden om het jaarlijks budget voor medezeggenschap vast te stellen en 

hierover in overleg te gaan met de (G)MR, bijv. een bepaald (minimum- en maximum)percentage van 

de totale bekostiging als uitgangspunt te nemen en vervolgens tweejaarlijks vast te stellen1 aan de 

hand van de kosten van medezeggenschap van bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar, voorzover die 

jaren als representatief kunnen worden beschouwd. Concrete invulling kan vervolgens op basis van 

het algemene uitgangspunt door bijv. aan de hand van de toekomstige beleidsplannen van de 

                                                      
1 Het statuut medezeggenschap wordt per 2 jaar vastgesteld, dus dat kan een mooi moment zijn voor 
herijking van het budget. Als er echter om bijzondere redenen veel meer dan gebruikelijk uitgaven op 
het terrein van medezeggenschap zijn gedaan, moeten die bijzondere uitgaven eruit gefilterd worden.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2012:BX1685
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organisatie een begroting op te stellen voor het jaarlijks budget op instellingsniveau, voor de GMR en 

de individuele MR-en. Deze kunnen aan de hand van eigen actieplannen en begrotingen op GMR 

resp. MR-niveau onderzoeken of zij akkoord kunnen gaan met dit budget of amendering voorstellen.  

Facultatieve opties als vacatievergoeding of kosten administratieve ondersteuning kunnen hierbij 

mede worden betrokken. 

 

In beginsel dient het begrote budget taakstellend te zijn. De (G)MR is vrij in haar bestedingen en is 

hiervoor zelf verantwoordelijk, maar zij legt wel achteraf verantwoording af van de besteding. 

Een uitzondering kan worden opgenomen voor de situatie dat het budget onvoorzien en aantoonbaar 

niet toereikend is. In dat geval moet de (G)MR vooraf aan het bevoegd gezag gemotiveerd kunnen 

verzoeken om kosten die zij voor haar taakvervulling noodzakelijk acht aanvullend voor zijn rekening 

te nemen. Wij adviseren u om te beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval of er 

vanwege een vervulling van de taak dan wel uit coulance er voldoende reden/noodzaak is om aan dit 

verzoek tegemoet te komen.  

 

Voor een voorbeeldtekst verwijzen wij naar Bijlage 1. 

 

 

2. Regelen intern toezicht en medezeggenschap 

 

De Wet Versterking Bestuurskracht beoogt het onderwijs en de bestuurlijke relatie tussen bestuur en 

medezeggenschap te versterken en constructieve tegenspraak te organiseren. De wet beoogt het 

onderlinge samenspel tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap te versterken. Daartoe 

zijn ook een aantal nieuwe bepalingen opgenomen met betrekking tot de relatie tussen intern toezicht 

en medezeggenschap. 

Nieuw zijn de volgende regelingen: 

 

2.1 Tenminste 2x per jaar vindt overleg plaats tussen het medezeggenschapsorgaan en de 

toezichthouder (art. 17c1 lid 3 WPO).  

Deze bepaling is in de wet opgenomen, omdat de bewindslieden het van belang achten voor een 

goed werkend governance-model dat het goede gesprek tussen de verschillende organen plaatsvindt. 

Een onderdeel van het goede gesprek is dat RvT en GMR elkaar weten te vinden en elkaar 

informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie.  

Dit overleg is dus gericht op informatie uitwisseling. Het wordt belangrijk geacht dat een 

toezichthoudend orgaan ook informatie verkrijgt uit andere bron dan alleen die van het bestuur.  
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2.2 Adviesbevoegdheid met betrekking tot aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur (art. 11 

lid 1 onder h1 WMS). 

Deze bevoegdheid dient uiteraard te worden opgenomen in de adviesbevoegdheden van de GMR en 

niet bij de MR, tenzij het schoolbestuur een zgn. éénpitter is. Van belang hierbij is, dat ook indien 

leden van de GMR lid zijn van een sollicitatiecommissie of benoemingsadviescommissie m.b.t. de 

vervulling van de vacature bestuurder (zie hierna onder punt 2.4), er nog sprake is van een 

adviesrecht in deze voor de GMR. Alleen indien de GMR voorafgaand aan de start van de 

sollicitatieprocedure zelf akkoord gaat, dat er geen advies gevraagd behoeft te worden aan de GMR 

m.b.t. de aanstelling van het bestuurslid, kan het verzoek om advies achterwege gelaten worden.  

Als het dienstverband met een bestuurder wordt beëindigd dient, ook indien dit plaatsvindt op basis 

van een vaststellingsovereenkomst, de GMR om advies gevraagd te worden. Dit is alleen dan niet 

nodig als de betrokken bestuurder verklaart, dat de regeling op zijn verzoek is getroffen.  

 

2.3 Adviesbevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de competentieprofielen van de 

toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur (art. 11 lid 1 

onder q WMS). 

In art. 17a lid 2 WPO wordt voorgeschreven dat elke benoeming van een lid van het bestuur dient te 

geschieden op basis van vooraf openbaar gemaakte competentieprofielen. De (G)MR heeft nu 

adviesrecht m.b.t. deze vaststelling. 

 

2.4 Het instellen van een sollicitatiecommissie voor het benoemen van een bestuurder waarvan in elk 

geval deel uitmaken: 

a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de raad dat uit het personeel is gekozen; en 

b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de raad dat uit de ouders is gekozen (art. 10 lid 2 

WMS). 

De wetgever wil ouders en docenten als dragers van de onderwijsinstelling een rol geven bij de 

benoeming van bestuurders omdat zij direct belang hebben bij de onderwijskwaliteit en een goed en 

faciliterend bestuur dat gericht is op onderwijskwaliteit.  

 

De wetgever beoogt met de bevoegdheden 2.2. t/m 2.4 te bevorderen dat bestuurders van goede 

kwaliteit worden benoemd, dat sprake zal zijn van een evenwichtige samenstelling van het bestuur en 

dat bestuurders het vertrouwen genieten van de onderwijsgemeenschap. De benoemingsprocedure is 

meer open en transparant, waardoor deskundigheid het belangrijkste fundament vormt voor een 

benoeming en er voldoende oog is voor diversiteit. Uiteraard mag deze openheid niet ten koste gaan 

van de privacy van sollicitanten. Juist op dit niveau is het temeer belangrijk dat u voorziet in een 
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zorgvuldige procedure zodat u aspirant bestuurders niet op voorhand afschrikt.   

 

Samenspel en samenwerking binnen bestuurlijke driehoek 

Het mag duidelijk zijn dat een goed samenspel tussen bestuur, intern toezicht en medezeggenschap    

nodig is om de beoogde resultaten en meerwaarde te bewerkstelligen. Wij adviseren de bestuurlijke 

driehoek (RvT, Bestuur, GMR) om hierover met elkaar in overleg te gaan en af te stemmen hoe zij 

ieder hun taak en rol zien in dit samenspel en hoe zij hun onderlinge verhouding op deze 

aangelegenheden willen verdelen en invullen. Dit hangt af van de specifieke situatie in uw organisatie. 

Wij kunnen hiervoor geen kant en klare blauwdruk geven. Kortom: wij adviseren u in een tripartite 

overleg de wederzijdse verwachtingspatronen over de samenwerking te bespreken, in te vullen en 

daarover afspraken te maken, ook procesmatig. Uiteraard moet hierbij ook de praktische uitvoering en 

planning van overleg, vorm en inhoud van aangelegenheden een belangrijk aandachtspunt zijn. 

Als SRBO zijn wij graag bereid een dergelijk traject te begeleiden. 

 

 

3. Bevoegdhedenverdeling GMR – MR 

 

De WMS somt in de artikelen 10 t/m 14 de instemmings- en adviesaangelegenheden op, die het 

bestuur aan het medezeggenschapsorgaan moet voorleggen. De WMS geeft niet concreet aan welke 

bevoegdheden aan de MR en welke aan de GMR toekomen. De WMS doet dit niet omdat 

onderwijsinstellingen in omvang en doelstelling zeer van elkaar kunnen verschillen. Wij adviseren u 

om, als u een GMR heeft2, om de MR- en GMR reglementen toepasselijk te maken op de concrete 

situatie van uw instelling en aan de hand van de praktijk te beoordelen of er na besluiten die de GMR 

heeft goedgekeurd nog ruimte en/of medezeggenschapsplichtige gevolgen (kunnen) zijn op 

schoolniveau.  

 

Wij attenderen er op dat de modellen van Onderwijsgeschillen en Verus geen specifieke invulling 

bevatten. Men acht dit overbodig en neemt de wettelijke lijst zonder enige verdere toelichting op deze 

kwestie in zijn geheel over. Wij achten dit ongewenst en adviseren u, mede ter voorkoming van 

onnodige discussies, conflicten en geschillen, om via een dialoog met de medezeggenschap zelf te 

streven naar een duidelijk reglement dat op uw eigen schoolorganisatie is toegesneden. Wij lichten dit 

graag toe. 

  

Een GMR treedt in de bevoegdheden van een MR indien het gaat om aangelegenheden die 

betrekking hebben op en dus van gemeenschappelijk belang zijn voor alle of een meerderheid van de 

                                                      
2 In dat geval hoeft u alleen een medezeggenschapsstatuut aan de GMR voor te leggen.  
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scholen. Voor de MR of een geleding van de MR resteert, zo blijkt ook uit recente jurisprudentie van 

de LCG, alleen een bevoegdheid indien en voor zover de besluitvorming op centraal niveau daar nog 

ruimte voor laat, er nog ruimte is voor nadere invulling op schoolniveau (LCG WMS, 27 oktober 2015, 

106957; LCG WMS 2 oktober 2009, 104139). Uiteraard is eventuele ruimte op schoolniveau op 

voorhand niet altijd van tevoren te bepalen. In dat geval verdient het aanbeveling de 

aangelegenheden ook gewoon in het MR-reglement op te nemen. Anders ligt dit in situaties die zich 

per definitie niet op twee niveaus kunnen voordoen en waar de WMS dit zelf aangeeft (art. 16 leden 2 

en 3).  

Per definitie zijn (als er een GMR is) o.i. aan de GMR voorbehouden de nieuwe bevoegdheden van de 

medezeggenschap op grond van de wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen zoals het 

adviesrecht m.b.t. de competentieprofielen bestuurder (art. 11q), adviesrecht aanstelling of ontslag 

bestuurder (art. 11 h1), deelname sollicitatiecommissie vacature bestuurder en overleg 

medezeggenschapsorgaan met Raad van Toezicht.  

 

Voorts zijn er o.i. ook andere bovenschoolse bevoegdheden die zich niet voordoen op schoolniveau 

en alleen op instellingsniveau: bijv. vaststelling klachtenregeling (art. 10g), aanstelling of ontslag 

bestuurder (art. 11h1), oprichten centrale dienst (art. 11n), toelatings- en verwijderingsbeleid (art. 11j 

en k), vakantieregeling (art. 11m), vaststelling competentieprofielen toezichthouders (art. 11q), 

verlofregeling personeel (art. 12e), beleid salarissen, toelagen en gratificaties etc. (art. 12g), beleid 

personeelsbeoordeling, functiebeloning en functiedifferentiatie (art. 12 i), beleid overdragen 

bekostiging (art. 12 j), beleid  arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of re-integratiebeleid (art. 

12k), regeling bedrijfsmaatschappelijk werk (art. 12 l), regeling verwerken en beschermen 

persoonsgegevens personeel, idem ouders/leerlingen (art. 12 m, art. 13 i), bevorderingsbeleid, 

aanstellingsbeleid en ontslagbeleid (art. 12 o), regels rond vaststellen cao (art. 12 p), 

faciliteitenregeling personeel (art. 12q), beleid uitwisseling informatie tussen bevoegd gezag en 

ouders (art. 13k).  

   

Uiteraard kunnen de gevolgen van besluiten zoals bijv. de bestemming van de middelen van een door 

de GMR goedgekeurde begroting of de invulling van het door de GMR goedgekeurde formatievolume 

op schoolniveau nog spelen indien en voor zover er ruimte is voor invulling. Dan dient de 

aangelegenheid ook in het MR-reglement gehandhaafd te worden. Uiteraard is de MR in zo’n geval 

alleen bevoegd op aspecten op schoolniveau waarover de GMR niet heeft beslist. 

 

Om u in uw overleg met de (G)MR een handreiking te geven om tot een goede en duidelijke verdeling 

van bevoegdheden te komen tussen GMR en MR, zijn wij bezig om hiervoor een zogenaamde 

kruisjeslijst per aangelegenheid te maken aan de hand van de beschikbare jurisprudentie en de 
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Memorie van Toelichting bij de WMS en de Wet Versterking Bestuurskracht. Dit is echter een 

tijdrovende klus, waarmee we op dit moment nog niet klaar zijn. Onze adviezen in deze brief echter 

kunnen al ingebracht worden in uw overleg over medezeggenschapsstatuut en (G)MR-reglementen 

over de wijzigingen/aanpassingen, die nodig zijn in het kader van de per 1 januari 2017 ingevoerde 

Wet Versterking Bestuurskracht. Zodra betreffende lijst gereed is, zullen wij die zo snel mogelijk aan u 

toezenden.    

 
 

4. Informatieverstrekking en overleg medezeggenschapsorganen onderling 

 

Wij adviseren u om met de GMR te bespreken hoe zij invulling wil/zal geven aan de 

informatieverstrekking binnen de medezeggenschapsorganen zelf (MR, geledingen, deelraden) en 

daarover een bepaling in het statuut op te nemen. Een goede onderlinge informatieverstrekking en -

uitwisseling is namelijk belangrijk voor het goed functioneren van de medezeggenschap in uw 

organisatie. Met name ook vanwege de eindverantwoordelijkheid van het bestuur voor ook het 

functioneren van de medezeggenschap adviseren wij bestuurders om op een deugdelijke regeling (en 

uitvoering toe te zien). De medezeggenschap zelf is uiteraard verantwoordelijk (en aanspreekbaar!) 

op de uitvoering van afspraken in het reglement. 

 

 

5. Vertegenwoordiging MR in GMR 

Leden van een MR worden gekozen door en uit het personeel en de ouders van de school. Een band 

tussen een MR-lid en de school is hier evident aanwezig. 

 

Bij de samenstelling en inrichting van de GMR biedt de WMS keuzemogelijkheden, mits elke MR 

actief kiesrecht heeft en elke MR in de GMR vertegenwoordigd is. Deze vertegenwoordiging kan op 

verschillende manieren worden geregeld: direct (twee leden – 1 ouder en 1 personeelslid - per school 

namens of uit de MR zelf) of indirect: leden namens een cluster van scholen. Gewaarborgd moet zijn 

dat GMR-leden een band hebben – als ouder, leerling of personeelslid -  met de school of één van de 

scholen (van het cluster) die zij in de GMR vertegenwoordigen. Zij behoeven niet zelf MR-lid te zijn. 

   

Al naar gelang de onderwijsinstelling groter en dus complexer is kan er reden zijn om met de GMR 

waarborgen voor afspiegeling en deskundigheid te bespreken. Bijv. wat een wenselijke grootte is van 

de GMR en of er clusters moeten worden gemaakt, of er algemene geschiktheidscriteria voor GMR-

leden worden gesteld (competentieprofielen) en/of specifieke deskundigheid in de GMR nodig is 

(deskundigheidsprofiel). 

 



 

8 
 

Het is belangrijk dat bij het vormen van clusters of bij een systeem met volledig vrije verkiezingen 

waarbij alle ouders en personeelsleden van de instelling kandidaat kunnen zijn3 ervoor zorg te dragen 

dat de samenstelling van de GMR een afspiegeling is van de scholen van de instelling. 

 

6. Mediation  

 

In de modellen missen wij een regeling die inhoudt dat als er tussen partijen een geschil ontstaat of 

dreigt te ontstaan dat partijen dan eerst zullen beproeven of zij met behulp van een MfN-

registermediator dit conflict kunnen oplossen. Wij vinden dit jammer. In de andere sectoren, zoals 

overheid en bedrijfsleven, waar er sprake is van ondernemingsraden en de Wet op de 

Ondernemingsraden van toepassing is, is geschiloplossing door middel van mediation wel 

gemeengoed en wordt hiervoor steeds vaker gekozen in plaats van het instellen van procedures.  

  

Mediation is binnen de medezeggenschap in veel situaties een nuttig alternatief voor het voeren van 

een procedure. Binnen de medezeggenschap zijn partijen voor de toekomst aan elkaar verbonden. De 

schoolorganisatie is immers wettelijk verplicht om een (G)MR in te stellen en de (G)MR is formeel niet 

in staat om de bestuurder te ontslaan. Bovendien bestaat de helft van de leden van de (G)MR uit 

personeelsleden, van wie de bestuurder de werkgever is. Ook al worden deze personeelsleden als lid 

van een P(G)MR rechtspositioneel beschermd voor zover het gaat om hun functioneren in het 

medezeggenschapsorgaan, toch is een verstoring van de onderlinge vertrouwensrelatie tussen 

P(G)MR en bestuurder niet goed voor een onderling vruchtbare werkrelatie.  

 

Ook de ouderleden van de O(G)MR hebben geen belang bij een onherstelbaar verstoorde relatie met 

de bestuurder en vice versa. Het is van groot belang dat de ouders vertrouwen houden in de 

bestuurder, die statutair verantwoordelijk is voor de goede gang van het onderwijs aan hun kinderen. 

Tevens kan er sprake zijn van een geschil tussen het personeelsdeel en het ouderdeel van het 

medezeggenschapsorgaan. De vertrouwensrelatie tussen onderwijspersoneel en ouders is uiteraard 

ook van zeer groot belang voor een goede communicatie onderling in het belang van de leerlingen.  

 

Het vinden van een gezamenlijk gedragen oplossing is dan ook van groot belang. Om deze te vinden 

kan mediation nuttig zijn, wanneer partijen er onderling niet uit kunnen komen. Hoewel wij beseffen 

dat een dergelijke afspraak niet bindend is en partijen niet het recht ontneemt dat zij zich wenden tot 

de geschillencommissie of rechter adviseren wij u om met de (G)MR de wenselijkheid van het 

opnemen van een dergelijke intentionele verklaring in het reglement te bespreken.  

                                                      
3 3 De modellen lijken hiervan uit te gaan, maar geven geen verdere toelichting. Dit is o.i. onwenselijk.  
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Vanuit onze ervaring weten wij, dat het voeren van procedures kan leiden tot ernstig verstoorde 

onderlinge relaties tussen het betreffende medezeggenschapsorgaan en de bestuurder, maar ook 

tussen het personeelsdeel en het ouderdeel van de (G)MR onderling, wanneer er binnen de (G)MR 

tussen P(G)MR en O(G)MR een verschillend standpunt is. Het voeren van procedures leidt tot het 

ingraven in de eigen standpunten, waarbij beide partijen de wens hebben dat de ander het onderspit 

zal delven en dat hun eigen gelijk verkregen wordt. De betrokkenheid van advocaten of juridisch 

adviseurs bij een geschil maakt vaak dat een gewone gedachtewisseling tussen partijen zelf moeilijk 

zo niet onmogelijk wordt. Partijen trekken zich terug als gesprekspartner waarmee het vinden van een 

creatieve, voor een ieder aanvaardbare en door een ieder gedragen oplossing in het belang van de 

school of de onderwijsorganisatie als geheel, verder weg raakt. Met een neutrale en onafhankelijke 

mediatior wordt dit risico voorkomen en blijven partijen met elkaar in gesprek onder leiding van een 

neutrale en onafhankelijke derde. Partijen hebben hierbij alle belang, alleen al vanwege de tijdwinst en 

het behoud van de relatie, maar houden zo ook zelf de regie over het overleg en het vinden van een 

voor beide partijen acceptabele oplossing.  En ……  als mediation onverhoopt niet tot een oplossing 

leidt, kan procederen en het uit handen geven van de uitkomst, altijd nog.  

  

Voorbeeldtekst: Mediation 

Alle geschillen die tussen het bevoegd gezag en een medezeggenschapsorgaan mochten ontstaan 

naar aanleiding of in verband met de uitvoering van de medezeggenschap binnen de instelling zullen 

partijen in eerste instantie trachten deze op te lossen met behulp van mediation. 

Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van 

mediation, kan het geschil worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde commissie of rechter.   

 

Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment en wensen u 

veel succes met het opstellen van de concepten. Uiteraard vernemen we het graag als u toch nog 

vragen of opmerkingen heeft. Desgewenst kunt u ook via SRBO uw concepten laten toetsen. Voor 

meer informatie over deze vorm van dienstverlening verwijzen wij u naar de website van SRBO. 

 

Hartelijke groet, 

 

Angela Schouten en Stieneke Stokman-Prins 

21 januari 2017 

 

  

  

http://www.srbo.nl/diensten/preventief-advies/
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BIJLAGE 1 Voorbeeldregeling - Faciliteiten en wijze van beschikbaarstelling  

 

1. De medezeggenschapsraden kunnen in overleg met de daartoe aangewezen persoon gebruik 

maken van voorzieningen als vergaderruimte en overige faciliteiten, waarover het bevoegd gezag 

kan beschikken en die zij voor de vervulling van hun taken in het medezeggenschapsorgaan 

redelijkerwijs nodig hebben. 

2. Jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd in de begroting van de instelling voor 

medezeggenschap incl. scholing, raadpleging externe deskundigen en juridische bijstand t.b.v. de 

medezeggenschapsraden. 

3. Voor het personeel dat zitting heeft in de P(G)MR zijn van toepassing de faciliteiten in de vorm en 

uren en scholingskosten zoals omschreven en geregeld in art. 13.3 en Bijlage A11 van de CAO-

PO. Het bevoegd gezag stelt de omvang hiervan als herkenbare component van de 

personeelsfaciliteiten vast in de begroting van de instelling. 

4. Voor alle overige kosten die de (G)MR redelijkerwijs moet maken incl. eventuele kosten van een 

ambtelijk secretaris, scholingskosten ouders, onkosten van en eventuele vacatievergoedingen aan 

ouders en redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor inhuur van deskundigen en kosten van het 

voeren van rechtsgedingen stelt het bevoegd gezag na overleg met de (G)MR voor 2017 naast het 

in lid 3 bedoelde budget voor personeel een herkenbaar budget beschikbaar van € (concreet 

bedrag invullen) voor de GMR en per school. Dit bedrag is taakstellend. Dit bedrag wordt 

tweejaarlijks opnieuw vastgesteld door het bevoegd gezag na overleg met de (G)MR, waarbij 

rekening wordt gehouden met de kostenontwikkeling. 

Dit budget is ter vrije besteding van de (G)MR, met dien verstande dat de (G)MR na afloop van het 

kalenderjaar een verantwoording van dit budget aan het bevoegd gezag overlegt. 

5. Indien de (G)MR kan aantonen dat het budget als bedoeld in lid 4 niet toereikend is om 

redelijkerwijs noodzakelijke kosten te dekken kan het bevoegd gezag op schriftelijk verzoek van 

ouders en personeelsleden van de (G)MR beslissen om redelijkerwijs noodzakelijke kosten voor 

inhuur van deskundigen en kosten van het voeren van rechtsgedingen te vergoeden. Dit verzoek 

dient te worden ingediend voordat de betreffende verplichtingen worden aangegaan op basis van 

een onderbouwd verzoek inclusief kostenraming. De (G)MR kan het bevoegd gezag verzoeken 

deze kosten rechtstreeks aan de deskundige of andere derde partij te betalen. 

6. Het bepaalde in de leden 4 en 5 heeft geen betrekking op raadpleging van deskundigen, inclusief 

juridische bijstand, door het bevoegd gezag.  

7. Wanneer het bedrag als bedoeld in lid 4 niet geheel wordt gebruikt in het kalenderjaar waarop het 

in de begroting was opgenomen, kan het in het daaropvolgende jaar worden besteed, met dien 
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verstande dat wanneer het totale bedrag meer dan twee maal het jaarbedrag is geworden het 

overige terugvloeit in de middelen van de instellingen. 


