
WIE HEEFT WELKE 
BEVOEGDHEDEN?

Informatie nodig? Training volgen? Vragen? U kunt hiervoor terecht bij het project 
Versterking medezeggenschap, een initiatief van de landelijke organisaties van leer-
lingen, ouders, werknemers, schoolleiders en bestuurders om de medezeggenschap 
in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Het project is hét centrale punt 
waar leden van (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden, ondersteunings-
planraden en schoolleiders/bestuurders ondersteuning vinden op het gebied van 
medezeggenschap. Op www.infowms.nl vindt u praktisch bruikbare informatie, 
kunt u vragen stellen en begeleiding, advies en trainingen aanvragen.

IK WIL DE WMS RAADPLEGEN

IK ZOEK EEN 
MODELREGLEMENT/MODELSTATUUT

IK BEN OP ZOEK NAAR 
ONDERSTEUNING

IK ZOEK PUBLICATIES/
INFORMATIE OVER MEDEZEGGENSCHAP

IK ZOEK INFORMATIE 
OVER GESCHILLEN

VERSTERKING MEDEZEGGENSCHAP 
HET STEUNPUNT VOOR DE (G)MR!

http://www.infowms.nl


Advies ‘goede medezeggenschap’
Goede medezeggenschap is een investering in de kwaliteit van het onderwijs.
De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft hiervoor de wettelijke ka-
ders aan, maar er is meer. Daarom is in opdracht van het project Versterking 
medezeggenschap het advies ‘goede medezeggenschap’ geschreven. In dit 
document (te downloaden via www.infowms.nl) is een aantal adviezen opgeno-
men voor de praktische uitvoering van het dagelijkse medezeggenschapswerk. 
De samenwerkende onderwijsorganisaties adviseren (G)MR-leden het advies 
te gebruiken als richtsnoer voor hun handelen. 

Informatie
Op www.infowms.nl hebben de betrokken onderwijsorganisaties hun kennis
van en ervaring met medezeggenschap gebundeld in praktisch bruikbare infor-
matie voor (G)MR-leden en bestuurders in het primair en voortgezet onderwijs. 
Naast het advies ‘goede medezeggenschap’ zijn de volgende handreikingen 
te downloaden:
• Starter in de (G)MR
• Faciliteiten en activiteitenplan
• Overleg met het bevoegd gezag
• Het ambitiegesprek
• Participatie van de achterban
• Geschillen oplossen en voorkomen
• Participatie van ouders en leerlingen
• Overleg met de toezichthouder
• Oprichting en opzet van een MR voor personeel in het samenwerkingsverband
• Sociale media en medezeggenschap.
Op de website vindt u ook de Wms, de instemmings- en adviesbevoegdheden, 
tips uit de praktijk, informatie over geschillen en veelgestelde vragen.

‘FIJN DAT ER ZOVEEL 
INFORMATIE BIJ
ELKAAR STAAT’

http://www.infowms.nl
http://www.infowms.nl


Trainingen en Quickstarts
Heeft u een specifiek probleem waar u tegenaan loopt, dan kunt u via het 
project Versterking medezeggenschap op kosten van het ministerie van OCW
begeleiding en advies krijgen van een gekwalificeerde 
medezeggenschapstrainer van een van de betrokken 
onderwijsorganisaties. Dit kan in de vorm van een korte 
cursus of workshop voor de (G)MR of een Quickstart 
Medezeggenschap, een training gericht op (G)MR én 
bestuurder. Deze Quickstart-training bestaat uit een 
dag/avonddeel van 4 uur op locatie. In het eerste deel 
gaat de (G)MR aan de slag met vooraf aangegeven onderwerpen, daarna vindt 
een ambitiegesprek plaats met uw directeur/bestuurder. Via de aanvraagfor-
mulieren op de website kunt u zich hiervoor aanmelden.

Lezingen
Het is ook mogelijk via het project een spreker te boeken die een lezing geeft 
over medezeggenschap of een aan medezeggenschap gerelateerd thema bij u 
op school. Denk bijvoorbeeld aan een bijeenkomst voor MR-leden georganiseerd 
door de GMR of een avond voor personeel, ouders en/of leerlingen waarbij 
medezeggenschap voor het voetlicht gebracht wordt. Neem hiervoor contact 
op met de projectmanager via het vragenformulier op de website.

Vraagbaak
Heeft u een vraag aan de projectmanager, vul dan het vragenformulier op 
www.infowms.nl in. Uw vraag wordt zo snel mogelijk beantwoord.

‘GOED OM EEN 
QUICKSTART TE 
DOEN SAMEN MET 
DE DIRECTEUR’ 

http://www.infowms.nl


Vragen over medezeggenschap, op zoek naar informatie of begeleiding nodig? 
Ga dan naar www.infowms.nl. 

Infowms.nl is een samenwerking van Stichting Onderwijsgeschillen en het 
project Versterking medezeggenschap.
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