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Richting bepalen 

Waarom in deze workshop?

Waar staat de (G)MR nu?
Waar kunnen we naar toe?

Ambitie van het ministerie
Ambitie van de (G)MR

Hoe dan? 

Waarom bent u aangeschoven?

• U wilt iets met medezeggenschap

• De (G)MR mag nadenken over haar rol

• De (G)MR wil naar een goede samenwerking met de directie



De tandem MR - Directie

Zeggenschap

Medezeggenschap

Samenwerking is van cruciaal belang !!!

De consumptieve (G)MR

De proactieve (G)MR

Klankbord

De kritische vriend

De controlerende (G)MR

Wat voor (G)MR bent u nu?

Doet de infrastructuur z’n werk?

• Wil om medezeggenschap tot z’n recht te laten komen

• Samenwerking directie-MR > overlegcultuur

• Bewust van eigen rol

• Vergadercultuur

Een vervolgweg inslaan

Is de structuur op orde?

• Structuur van de medezeggenschap in 4 documenten



Medezeggenschap-Statuut Medezeggenschap-Reglement

Wettelijke kaders   Documentencheck

Management-Statuut Activiteiten-Plan

• WMS ingevoerd in 2007

• Sindsdien veel aanpassingen > doel: verruimen medezeggenschap!

• 2017 Wet Versterking bestuurskracht

• 2018 verruiming verplichte ouderraadpleging

• 2018 Werkverdelingsplan  > Verantwoordelijkheden bij personeel

Van medezeggenschap 1.0 naar 2.0

Zeggenschap 1.0

De leidinggevende maakt het beleid:

• Stelt concrete doelen vast
• Stelt werkwijzen en processen vast
• Verdeelt de taken onder de medewerkers
• Kent per taak, medewerker of proces middelen toe



Zeggenschap 1.0

 De medewerkers voeren beleid uit en leggen verantwoording af over 

de juiste uitvoering en het juiste gebruik van middelen

 Het beleid heeft het karakter van jaarplannen en meerjarenplannen

 Rol MR: leidinggevende legt beleid voor aan de MR. Die geeft al dan 

niet instemming en geeft advies namens personeel en ouders.

Zeggenschap 2.0

De medewerkers maken het beleid:

Stellen zelf de concrete doelen vast
Verdelen in overleg de taken
Bedenken vanuit hun eigen professionaliteit hun eigen 

werkwijzen en richten samen processen in
Beheren zelf een groot deel van de middelen

Zeggenschap 2.0

Het beleid heeft het karakter van voortdurende verbetering 

en ontwikkeling

De leidinggevende:

 Coacht het team richting de bedoeling van de organisatie

 Geeft ruime kaders

 Maakt middelen beschikbaar

Hoe ziet de rol van MR er dan uit?



Van 1.0 naar 2.0

1.0 de directeur zendt en de MR ontvangt

Doel – Proces - Taakverdeling

1.5 de directeur zendt en de MR ontvangt

en zendt terug. Informatie is een 

verzameling van tweezijdig zenden

2.0 de directeur en de MR zoeken samen 

naar nieuwe informatie met 

gezamenlijk helder doel:

school- en persoonlijke ontwikkeling

Waar willen we naar toe?

• Wat is onze eerste logische stap

• Wat moeten we organiseren om die stap te kunnen zetten?

• Hoe plannen we onze stappen in de tijd?

Hulpmiddel: gedragsankers

Waar staan we?

Bepaal waar uw (G)MR zich op de lijn 1.0 <> 2.0 bevindt

• Wat zijn kenmerken van onze (G)MR

• Wat doen we goed en wat zou beter kunnen

• In hoeverre werken wij als volwassen partners samen?



Idee: Doorontwikkeling activiteitenplan

Het Activiteitenplan van de MR als ingang naar 2.0

Doorontwikkeling AP naar handleiding van de (G)MR.

• Wat voor (G)MR willen wij zijn

• Welke doelen streven wij na voor de school/stichting

• Ons scholingsplan

• Jaarplanning

Activiteitenplan

Hoe?

• MR maakt activiteitenplan + activiteitenbegroting

• Ontwikkel eigen visie op medezeggenschap

• Jaarplanning advies- en instemmingsaanvragen

• Prioritering van onderwerpen in de jaarplanning

• Vergaderplanning en overleg bevoegd gezag

• Scholingsbehoefte + begroting

• Huishoudelijk reglement

Effecten activiteitenplan 2.0

• Op geplande/evenwichtige wijze bijdragen aan de beleidsontwikkeling 

van de school

• Planning = afbakening (van onderwerpen)

• Betere voorbereiding van vergaderingen

• Controlefunctie (op de planning van de school)

• Geeft duidelijkheid, versterkt samenwerking + versterkt communicatie



Activiteitenplan, het model

Het CNV model bevat de volgende onderdelen:

• Visie-Missie van de (G)MR

• Doelen van de (G)MR

• Functies en werkwijze van de (G)MR

• Vergaderschema 20.. / 20..

• Praktische zaken (HH-reglement)

• Scholingsplan van de (G)MR

• Rooster van aan- en aftreden (onderdeel HH-reglement)

• Introductie en instructie nieuwe (G)MR-leden

• Bijlage 1 t/m …

Planningsafspraken

Overlegvergadering: Voorbereiding, vorm waarin en frequentie

Gezamenlijke en wederzijdse speerpunten

Bron: schoolplan/jaarplan; cao; wettelijke verplichtingen

Ambitiegesprek op hoofdlijnen

Hoe gaan we samenwerken?

• Welke afspraken, procedures en termijnen leggen we vast?

• Activiteitenplan MR als basis

• MR én directie conformeren zich aan de afspraken

Ambitiegesprek = méér dan alleen inhoud

• MR-vergadering vooral gericht op inhoud.

• Zelden over vorm, meerwaarde en kwaliteit van de gesprekken.

• Daarom gesprek over elkaars ambities > geeft automatisch aandacht aan bullit 2



Volwassen overleg

Uitspreken en bespreken van 
wederzijdse ambitie

Niet alleen gericht op inhoud, 
maar ook aandacht voor vorm, 
meerwaarde en kwaliteit

Commitment aan de onderlinge 
afspraken en procedure

Aandacht voor

• Gelijkwaardige gesprekspartners

• Initiatief en voorzitterschap

• Goede voorbereiding 

• Het overleg zelf 

Doel en werkwijze

Stappenplan

Wilt u gericht stappen maken in de professionalisering van uw (G)MR,

dan adviseren wij u de volgende stappen te nemen:

1. Is uw medezeggenschapsstructuur op orde? > documenten

2. Breng in beeld: - hoe de samenwerking met de directie nu is

- hoe uw vergadercultuur momenteel is

- hoe bewust bent u zich van uw rol?

3. Via punt 2 onderzoekt u wat voor (G)MR u nu bent

4. Stel uzelf de vraag: Wat voor (G)MR willen wij zijn?

5. Start de ontwikkeling van het activiteitenplan 2.0

6. Werk toe naar een ambitiegesprek met de directie
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