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Online aanbod workshops  

(via het platform Let’s Get Digital) 
 

Ronde 1: 13.30 – 14.15 uur 
 
De serieuze zaak die Medezeggenschap 
heet. 
ARNE BREUNESSE, ONDERWIJSGESCHILLEN 
Voor wie: Alle geldingen (G)MR 
Sector: primair en voortgezet onderwijs 
 
Korte beschrijving:  
De Wet medezeggenschap op scholen ademt 
de boodschap dat medezeggenschap een zaak 
is die serieus genomen moet worden. 
Maar hoe doe je dit? En wie is dan 
verantwoordelijk? In de praktijk zie je een 
aantal problemen telkens terugkeren: 
onvolledige informatieverstrekking, niet-
tijdige voorbereiding van de besluitvorming, 
negeren van elkaars standpunten, 
onvoldoende ondersteuning van de MR en zo 
meer. 
In deze interactieve sessie worden ervaringen 
tussen deelnemers (MR-leden en bestuurders) 
uitgewisseld en komen tips en tops voor de 
praktijk aan de orde. 
 
Toezicht en medezeggenschap in 
ontwikkeling  
MARIAN DE REGT, VTOI-NVTK  
Voor wie: Bestuurders en geledingen (G)MR 
Sector: primair en voortgezet onderwijs  
 
Korte beschrijving:  
In deze ronde tafel discussie gaat Marian de 
Regt nader in op de relatie tussen MR en RvT.  

De wet ‘versterking bestuurskracht’ (2017) 
had vooral ten doel de positie van de MR te 
versterken.  
Is dat in de praktijk ook te merken?  Meer dan 
in het verleden zijn zowel de positie van de 
MR als van de RvT aan het veranderen door 
maatschappelijke ontwikkelingen en door 
wetgeving. Dat betekent ook dat de relatie 
tussen MR en RvT hierop mee zal moeten 
ontwikkelen. En dat vraagt naast een goede 
relatie, ook een goede agenda en nog in veel 
gevallen een cultuuromslag in denken en 
handelen van zowel de medezeggenschap als 
de toezichthouder. Welke tips en ervaringen 
kunnen we delen met elkaar om die 
versterking in de relatie MR-RvT verder te 
ontwikkelen? 
 
Wendbare samenwerking  
JOOP WITTEVEEN, CNV ACADEMIE 
Voor wie: (G)MR-leden en directeuren 
Sector: primair en voortgezet onderwijs  
 
Korte beschrijving:  
Voor goede en efficiënte medezeggenschap is 
een goede samenwerking tussen de 
(gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad 
en het bevoegd gezag van belang.  
Door elkaars ambities en elkaars perspectief 
op medezeggenschap te kennen kan de (G)MR 
een goede en professionele sparringpartner 
voor het bevoegd gezag zijn.  
In deze workshop hebben we het over hoe die 
samenwerking tot stand kan komen.  
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Ronde 2: 14.30 – 15.15 uur 
 
MR Verdieping: kom meer te weten over 
de MR-bevoegdheden! 
BRAM BUSKOOP, VOO 
Voor wie: Alle (G)MR geledingen po en vo die 
al wat meer ervaring hebben.  
Sector: primair en voortgezet onderwijs 
 
Korte beschrijving: Voor MR-leden die al wat 
langer lid zijn kijken we in deze workshop naar 
een aantal specifieke bevoegdheden uit de 
WMS én welke keuzes er gemaakt kunnen 
worden ten aanzien van het 
medezeggenschapsreglement. 
 
Welke rol heeft de (P)MR bij de overgang 
naar een flexrooster?  
JAN MENGER, AOB 
Voor wie: (personeelsgeleding)MR voorgezet 
onderwijs en eventueel andere 
geïnteresseerden 
Sector: voortgezet onderwijs 
 
Korte beschrijving: Steeds meer VO-scholen 
willen het onderwijs flexibeler maken. Zij 
vinden het huidige onderwijs te klassikaal en 
daarom heeft het te weinig mogelijkheden om 
in te spelen op de leerbehoeften van de 
individuele leerling. 
Zo’n nieuw concept kan uiteraard niet 
ingevoerd worden zonder instemming van de 
MR, maar is er bijvoorbeeld ook een 2/3 
stemming nodig? 
 
 
 
 

Financiën en de rol (en invloed?) van de 
(G)MR 
PAUL HUISMAN, VO-RAAD 
Voor wie: Brede doelgroep , alle 
geïnteresseerden in en betrokkenen bij de rol 
van een (G)MR. 
Sector: primair en voortgezet onderwijs 
 
Korte omschrijving: In de afgelopen jaren en 
nog komende jaren wordt veel gevraagd van 
(G)MR’en. Op het moment dat het onderwijs 
geconfronteerd wordt met nieuwe 
(bekostigings)regelingen heeft dat vaak ook 
gevolgen voor de medezeggenschap. Naast 
het reguliere begrotingsproces zullen diverse 
voorbeelden hiervan in deze workshop 
worden besproken. Denk daarbij aan de 
verschillende NPO gelden (incl. 
Examenregeling en arbeidsmarkttoelage), 
draaiboek sectorplan covid, subsidie 
basisvaardigheden maar ook met een blik op 
de toekomst als het gaat om instemming op 
de begroting op hoofdlijnen. 
 


