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Preambule
Op de medezeggenschap bij het MBO Utrecht zijn de artikelen over medezeggenschap in de Wet
Educatie en Beroepsonderwijs (WEB), de CAO MBO en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR)
van kracht. Dit betekent dat er zowel een Ondernemingsraad (OR), een Studentenraad (SR) is en dat
er een Ouderraad (OUR) ingesteld kan worden als er 25 ouders om vragen.
De essentie van medezeggenschap is de invloed die medewerkers, studenten en ouders kunnen
uitoefenen op de besluitvorming van de organisatie. MBO Utrecht wil hen daarin optimale
mogelijkheden bieden en participatie stimuleren.
1.

Looptijd
1 juni 2018 tot 1 januari 2021.

2.

Onderneming, ondernemer en bestuurder
De ondernemer in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is de Stichting
Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneducatie Regio Utrecht.
Het lid van het College van Bestuur dat het overleg voert met de Ondernemingsraad, geldt als
bestuurder in de zin van de WOR.

3.

Medezeggenschap volgt zeggenschap
De zeggenschap bij het MBO Utrecht vindt plaats op twee niveaus, conform het
bestuursreglement. Dit zijn:
1. Teams/afdelingen: de Onderwijsdirecteur c.q. Hoofd van Dienst
2. Gehele onderwijsinstelling: het College van Bestuur
Het beginsel "medezeggenschap volgt zeggenschap" krijgt vorm door op deze twee niveaus
medezeggenschap te organiseren.
1. Op instellingsniveau door de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad als die
ingesteld wordt.
2. In teams/afdelingen is gereglementeerd werkoverleg ingericht waarbij de betrokkenheid van
de professionele medewerker via het Professioneel Statuut (zie de laatste bijlage van de
CAO MBO) geregeld wordt. Middels het Professioneel Statuut wordt tevens de professionele
ruimte van de docent verankerd.

4.

Raden

4.1.

Ondernemingsraad
MBO Utrecht kent per 1 januari 2013 een ondernemingsraad (art. 2 WOR).

4.2.

Studentenraad
MBO Utrecht kent per 1 januari 2013 een Studentenraad.

4.3.

Ouderraad
Indien 25 ouders of meer daar een verzoek toe indienen, wordt een ouderraad ingesteld door
het College van Bestuur.

5.

Werkoverleg
Voor de opleidingsteams/afdelingen, is werkoverleg ingericht conform de Regeling Werkoverleg
MBO Utrecht d.d. 24 september 2015.

6.

Vergaderingen
a. Het College van Bestuur vergadert twee keer of meer met de Studentenraad over de
algemene gang van zaken in het MBO Utrecht.
b. Het College van Bestuur overlegt conform artikel 24 van de WOR minimaal twee keer per
jaar met de Ondernemingsraad.
c. Op grond van WEB artikel 8a.1.5. lid 1 komt het College van Bestuur jaarlijks tenminste
éénmaal per jaar bijeen met de Studentenraad en de Ondernemingsraad om de algemene
gang van zaken te bespreken. In deze vergadering worden ook de hoofdlijnen van de
jaarlijkse begroting besproken conform WEB artikel 8a.1.6. lid 1.
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d. Het College van Bestuur, de Studentenraad en de eventuele Ouderraad komen voorts met
elkaar bijeen indien daarom, onder opgave van redenen door een of meer der raden wordt
verzocht.
e. De Raad van Toezicht pleegt éénmaal per jaar overleg met de Studentenraad, éénmaal per
jaar met de Ondernemingsraad en éénmaal per jaar met de Studentenraad en
Ondernemingsraad gezamenlijk.
7.

Samenstelling van de raden
a. Het aantal leden van de OR wordt gebaseerd op de aantallen in art. 6 van de WOR.
b. De Studentenraad bestaat uit evenveel leden als de Ondernemingsraad.
c. Indien een Ouderraad ingesteld wordt, wordt het aantal leden van de Studentenraad
verlaagd met de leden van de Ouderraad. Het aantal leden van de Ouderraad is maximaal
drie.

8.

Reglementen

8.1.

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad stelt conform artikel 8 van de WOR zijn reglement op. In dit reglement
beschrijft de Ondernemingsraad zijn interne werkwijze. Het reglement wordt vastgesteld door
de Ondernemingsraad nadat de conceptvariant naar het College van Bestuur is gestuurd met
de gelegenheid om een standpunt kenbaar te maken.

8.2.

Studentenraad
Het reglement voor de Studentenraad wordt door het College van Bestuur opgesteld en
vastgesteld wanneer het voorstel de instemming van twee derden van het aantal leden van de
Studentenraad heeft gekregen.

8.3.

Overlegvergadering College van Bestuur, Ondernemingsraad, Studentenraad en
eventueel Ouderraad
Op grond van WEB artikel 8a.1.6. lid 2 wordt een reglement opgesteld voor de gezamenlijke
vergadering van College van Bestuur, Ondernemingsraad en Studentenraad (en eventueel
Ouderraad).

8.4.

Ouderraad
Indien een ouderraad ingesteld wordt, stelt het College van Bestuur na overleg met de
Ouderraad een reglement voor de Ouderraad vast.

9.

Bevoegdheden Ondernemingsraad en Studentenraad

9.1.

De bevoegdheden van de OR zijn vastgelegd in de WOR en artikel 13.3 tot en met 13.6 van de
CAO MBO, alsmede in artikel 8a.1.6 lid 1 van de WEB.

9.2.

De bevoegdheden van de SR zijn vastgelegd in de WEB.

10.

Bevoegdheden van de Ouderraad

10.1. Bespreking van alle aangelegenheden aangaande MBO Utrecht en over deze
aangelegenheden voorstellen aan het College van Bestuur doen en standpunten kenbaar
maken.
10.2. Voordat definitieve besluiten worden genomen, heeft het College van Bestuur overleg over:
- vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de bescherming van
persoonsgegevens van ouders;
- vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien van de uitwisseling van informatie tussen
bevoegd gezag en ouders;
- de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor zover deze de studenten
betreffen.
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10.3. Het College van Bestuur brengt op de voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke met
redenen omklede reactie uit aan de Ouderraad. Daarvoor stelt Het College van Bestuur de
Ouderraad ten minste eenmaal in de gelegenheid over de voorstellen te spreken.
10.4. De geschillenregeling en procesbevoegdheid in de WEB (titel 4) is van toepassing op de
Ouderraad.
11.

Informatievoorziening

11.1 Informatie aan de raden
In de reglementen wordt opgenomen welke informatie wanneer op grond van de WEB en WOR
verschaft wordt. Jaarlijks behoren daartoe onder andere de begroting, het financieel
instellingsplan, het jaarverslag en het onderwijskundig beleid.
Verder behoort daar alle informatie toe die de raden redelijkerwijze nodig hebben om hun taak
te vervullen.
11.2. Informatie van de raden
De raden informeren hun betrokkenen na de vergadering over de inhoud van het overleg met
College van Bestuur.
12.

Geschillenregeling
a. Voor geschillen met de OR is de geschillenregeling in de WOR van toepassing.
b. Bij onthouden van de instemming met dit Statuut Medezeggenschap door de OR zijn de
artikelen 8a.4.1 en 8a.4.3 lid 6 van de WEB van toepassing.
c. Voor geschillen met de SR (of de Ouderraad) zijn de artikelen in Titel 4 van de WEB van
toepassing.
d. Bij onthouden van instemming met de hoofdlijnen van de begroting door de gezamenlijke
OR en SR, is WEB artikel 8a.4.6 van toepassing.

13.

Faciliteiten

13.1. Gedurende de looptijd van dit statuut maken de leden van de Ondernemingsraad aanspraak op
de volgende faciliteiten:
a. Lid: 120 klokuren per jaar
b. Voorzitter: 80 klokuren per jaar (extra)
c. Secretaris: 80 klokuren per jaar (extra)
d. Een jaarlijks budget goedgekeurd door het College van Bestuur, inclusief faciliteiten voor
scholing, inhuur deskundigen etc.
13.2. Voor de leden van de Studentenraad geldt een vacatievergoeding à € 25,- per vergadering, bij
maximaal 12 vergaderingen per (cursus)jaar.
13.3. Voor de leden van de Ouderraad geldt een vacatievergoeding à € 25,- per vergadering, bij
maximaal 6 vergaderingen per (cursus)jaar.
13.4. Reiskosten voor de vergaderingen wordt aan de leden van de raden vergoed.
14.

Vaststelling Statuut Medezeggenschap 2017-2021
Dit statuut is definitief vastgesteld door het College van Bestuur van het MBO Utrecht op 1 juni
2018 na verkregen instemming van de Ondernemingsraad en de Studentenraad.

Statuut Medezeggenschap 2017-2021 versie 10.09.2017

4

