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Welkom

Samenwerking?!

https://youtu.be/fUXdrl9ch_Q
https://www.youtube.com/watch?v=EYTUiHOZbWM


Uitdaging van wendbaar samenwerken

Kijk naar de 3 afbeeldingen 
Wat zie je het eerst?

1 2 3



Perspectief

• Punt van waaruit je naar iets kijkt

• Uitzicht op een goede ontwikkeling

Alles draait bij wendbaar samenwerken 
in medezeggenschap om perspectief:

Begrijpen van het gezichtspunt van de 
ander en streven naar uitzicht op de 
beste ontwikkeling van het onderwijs op 
school



Wendbaar &

Samenwerken 

Wat is dat wel / niet?

Zet steekwoorden per 

begrip in de chat.



Wendbaar

Definitie: 

Als iets makkelijk aangepast of van 
richting veranderd kan worden. Het 
vermogen om de koers continu, op tijd 
en effectief te veranderen.

Nut:

 Veilig falen

 Snel inspelen op veranderingen

 Prioriteiten stellen



Samenwerken

Definitie:

Je gezamenlijk inzetten om een 
bepaald doel te bereiken op efficiënte
wijze.

Benodigdheden:

 Meerdere personen of partijen ( I )

 Onderwerp, taak en doel ( II )

 1 + 1 = 3 ( III )



I personen / partijen

(G)MR

Achterban
Bevoegd gezag

Medezeggenschap



II onderwerp /taak/doel

• Vertegenwoordigen personeel, leerlingen en ouders (sluizen)

• Beoordelen beleid

Medezeggenschap



Sluizen

Input vanuit de achterban 
aan boord halen

Sluis van 
medezeggenschap invaren
Overleg voeren

Peilen en pijlen: 
communicerende vaten

Gelijk niveau, dan kan 
deur open en beleid 
doorstromen



Positiekeuze van de (G)MR  invloed

Hier?

Hier altijd!

Of hier?

• Waar wil je staan?

• Wat heb je nodig 
om je positie te  
verstevigen?

• Wat maakt je 
wendbaar?

Beoordelen beleid



Informatie ophalen en doorvragen 

Plaatje compleet: 

Reden-Gevolgen-Maatregelen

Meningen en argumenten

Discussie en standpunt

Onderhandelen en resultaat

Besluit (G)MR

Besluit BG

Beoordelen beleid: 

BOB



sparring      
partner

zelfstandige beslisser

controleur

voorbeeld

B=beeldvorming

O=oordeelsvorming

B=besluitvorming

C=controle

opdrachtgever
A=actie



Welke quote spreekt jou aan?
1

4
5

2

3



Knijpers medezeggenschap:

• Inhoud

• Proces

• Relatie

Wat maakt samenwerking in MR 
lastig?

A. Weinig overleg / tijd

B. Verschillende belangen

C. Ontbreken van kennis en kunde

III 1 + 1 = 3



Resultaat:

Inhoud

Kwaliteit onderwijsbeleid

Proces

Professionaliteit werkwijze

Relatie

Communicatie & draagvlak 

Win – win: 
(G)MR als sterke sparring partner 

van             bestuurder

Hoe?

(G) MR en bevoegd gezag 

• Kennen elkaars richting

• Werken samen aan een doel

• Maken afspraken over de 
medezeggenschap 



Succesfactoren samenwerking:

a. Heldere richting, doelstellingen en 
speerpunten

b. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mz

c. Open communicatie

d. Wederzijds respect en vertrouwen

e. Flexibel aanpassen, wendbaar

f. Initiatief tonen



Bouwstenen samenwerking MZ (Laar en Ooms)



Wendbaar samenwerken

Met alle 
winden 
mee

In de 
ankers 
hangen

ambitiegesprek



Resultaat

Ontwikkelen van een 
proactieve en professionele 
(G)MR.  

Steviger aan het roer, met een 
duidelijke koers en praktische 
boeien om aan vast te grijpen.



Basis leerlijn

basiskennis mz verdiepen &
vergroten            → richting geven       → documenteren    → verbreden

wendbaar 
samenwerken



Ga naar de Online WMS Congres - stand van

Voor:

Kans op een gratis training Medezeggenschap Aan Zet

Meer informatie over ons aanbod en werkwijze

Contact met onze trainers en adviseurs



Bedankt en 
veel succes !

Wendbaar samenwerken in medezeggenschap



Naam: Astrid Kloppers

a.kloppers@cnv.nl

Tel: 06-38938622

Partner worden als (G)MR?
• Door u gewenste training op locatie of online
• Maatwerk advies per mail en telefoon
• Vaste contactpersoon



• Conceptadvies

• Wel advies, niet posief of negatief

• Geen ja, mits of nee, tenzij

• Proactief in plaats van reactief

• Vanuit eigen visie op medezeggenschap

• Beoordeling op basis van speerpunten

• Van vragen naar sturen



reactief

• Heel veel vragen stellen

• Vraag en antwoord

• Procedureel

• Positief of negatief

• Ja - nee

• Volgen

proactief

• Informatie verzamelen voor 
besluitvorming

• Onderhandelen

• Inhoudelijk

• Overwegingen

• Toevoegingen

• Richting geven

Conceptadvies, meer invloed!



Ambitiegesprek

Dir. Groep / Commissie

Directie groep overleg /OV 

OR vergadering

OR advies

Implementatie fase

Uitvoering / Evaluatie

Rollen en het Conceptadvies

Voelspriet

Onderzoeker 

Sparring partner

Zelfstandige beslisser

Opdrachtgever

Voorbeeld

Controleur

O
 B

 O
 B

 A
    C

ROL FASE/OVERLEG

Conceptadvies →



• Visie

• Ambities

• Doelstellingen 

• Speerpunten 

• Draagvlak

…….

Conceptadvies. 

Wat heb je nodig?

Hulpmiddelen:

• Richting: MZ AanZet

• Communicatie met de achterban 

(halen en brengen)

• Ambitiegesprek 

• Duidelijk maken waar je voor gaat 

(profileren)

• Concreet maken van doelen 

• Vastleggen van (G)MR richting, 

speerpunten, organisatie en werkwijze 

(activiteitenplan)


