Bevoegdheden Medezeggenschap
Samenwerkingsverband passend onderwijs
-

Ondersteuningsplanraad (OPR) met geledingen voor
personeel en ouders (en leerlingen in voortgezet onderwijs);
Medezeggenschapsraad voor personeel (MRp)

Algemene bevoegdheden OPR én MRp (Wet medezeggenschap scholen)
- Recht op alle informatie die de OPR of de MRp voor haar werkzaamheden relevant acht
(Wms 8);
- Recht op overleg met het bestuur over alle zaken die de OPR of de MRp relevant acht
(Wms 6.1);
- Initiatiefrecht (voorstel doen / standpunt kenbaar maken aan bevoegd gezag ) op alle
zaken die de OPR of de MRp relevant acht voor het beleid van het
samenwerkingsverband (Wms 6.2).
Bijzondere bevoegdheden OPR
- Instemmingsrecht op het ondersteuningsplan en elke wijziging. Dit geldt voor het plan,
de meerjarenbegroting en de hiervan afgeleide jaarbegrotingen en bijlagen (Wms 14a);
- Adviesrecht op het competentieprofiel van de toezichthouders en het toezichthoudend
orgaan (Wms 11a).
Bijzondere bevoegdheden Wms (Wet medezeggenschap scholen) MRp
- Alle bevoegdheden van een MR conform de Wms, uitgezonderd
o Bevoegdheden oudergeleding / leerlinggeleding van de MR (Wms 13);
o Bevoegdheden van de OPR (Wms 14a).
Raad van Toezicht OPR
- Recht op een bindende voordracht van een lid van de Raad van Toezicht
(als die er is) (Wpo 17a 2, Wvo 24d 2, Wec 28g 2).
Wet versterking bestuurskracht (vanaf 1-1-2017*) OPR
- Benoeming functies in het bestuur en het intern toezicht op basis van vooraf openbaar
gemaakte profielen (Wpo 17 a / Wvo 24 d);
- Adviesrecht OPR op het competentieprofielen van de toezichthouder en de leden van
het toezicht houdend orgaan én de leden in het bestuur (Wms 11a) ;
- Adviesrecht OPR op de aanstelling en ontslag van de leden van het bestuur van het
samenwerkingsverband (Wms 11a);
- Intern toezichthouder of intern toezichthoudend orgaan overlegt tenminste 2x per jaar
met OPR (Wpo 17a / Wvo 24e1);
- Voordrachtsrecht OPR* voor leden in de sollicitatiecommissie van het bestuur:
één lid door oudergeleding en één lid door personeelsgeleding (Wms 10.2).
- Rechtstreekse vergoeding van de noodzakelijke kosten van het bevoegd gezag, zonder
dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. De MRp - OPR moet het bevoegd
gezag wel vooraf in kennis stellen van de te maken kosten voor het raadplegen van
deskundigen en het voeren van rechtsgedingen; doet de MRp - OPR dat niet, dan
komen die kosten niet ten laste van het bevoegd gezag (Wms 28)

VOO helpdesk voor leden
036 711 6178
helpdesk@voo.nl

