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Nieuwe handreiking op website 

Medezeggenschapsraad voor personeel  

 

Het project Versterking medezeggenschap heeft een handreiking gepubliceerd op www.infowms.nl 

voor het opzetten van een medezeggenschapsraad voor personeel (MRp). De handreiking bevat 

een duidelijk stappenplan en modellen voor een medezeggenschapsreglement en – statuut en een 

huishoudelijk reglement. 

De modellen zijn in samenwerking met de PO-Raad en de VO-raad ontwikkeld. Daarnaast wordt in de 

handreiking duidelijk beschreven wat de taken en bevoegdheden van een MRp zijn en wat de relatie 

is tot de ondersteuningsplanraad (OPR). In het kader van passend onderwijs zijn op dit moment zo’n 

152 samenwerkingsverbanden in ontwikkeling. Elk samenwerkingsverband waar twee of meer 

personeelsleden werkzaam zijn is verplicht een medezeggenschapsraad voor personeel te vormen, 

een zogenoemde MRp. Omdat in het voorjaar bleek dat dit in de helft van de gevallen nog niet 

gedaan was, besloot Versterking medezeggenschap tot de publicatie van de handreiking.  

Ga direct naar de handreiking.   

 

 

 

Project Versterking medezeggenschap 

Het project Versterking medezeggenschap is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken 

onderwijsorganisaties (besturen, personeelsvakorganisaties, ouderorganisaties en de 

leerlingenorganisatie) en richt zich op medezeggenschapsraden en bestuurders in het primair en 

voortgezet onderwijs.  

 

 

Hulp nodig? 

Bent u lid van een (G)MR of OPR of bent u bestuurder en heeft u vragen over medezeggenschap? 

Over de Wms, de werving van nieuwe leden, het contact met de achterban, de overlegvergadering, 

het ondersteuningsplan, het taakbeleid of de inzet van personeel? Op www.infowms.nl vindt u veel 

praktische informatie in de diverse handreikingen en tips. Vindt u niet wat u zoekt, stel uw vraag dan 

aan de helpdesk van het project Versterking medezeggenschap via het formulier op de website. Het 

is ook mogelijk een (gratis) Quickstart training aan te vragen, waarin de MR samen met een ervaren 

medezeggenschapstrainer aan de slag gaat met praktische zaken of meer fundamentele 

vraagstukken zoals de visie, missie en rol van de MR. In het tweede deel van de training gaan MR en 

bestuurder/directeur met elkaar in gesprek over de wederzijdse ambities. Er is nog ruimte voor 

nieuwe aanvragen. Deze worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 

 

 

 

 

 

http://www.infowms.nl/
http://www.infowms.nl/fileadmin/wms/Versterking_medezeggenschap/handreiking_oprichting_MRp.pdf
http://www.infowms.nl/
http://www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap/contact/
http://www.infowms.nl/versterking-medezeggenschap/ondersteuning/quickstart-medezeggenschap/


 

 

Website banner 1 

Vragen over medezeggenschap? 

Op www.infowms.nl  vindt u veel praktische informatie in de diverse handreikingen en tips van het 

project Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties. Vindt u niet wat u 

zoekt, stel uw vraag dan aan de helpdesk van het project via het formulier op de website.  

 

Website banner 2 

Quickstart training voor de (g)mr 

Wilt u samen met een ervaren medezeggenschapstrainer aan de slag met praktische zaken of met 

elkaar de visie, missie en rol van de (G)MR bespreken? En met uw bestuurder/directeur in gesprek 

over de wederzijdse ambities? Vraag dan een (gratis) Quickstart training aan bij het project 

Versterking medezeggenschap van de gezamenlijke onderwijsorganisaties. Wees er snel bij want de 

aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 

 

 

Noot voor de redactie: De bijgevoegde teksten in de kaders zijn optioneel. Wilt u bij publicatie een 

melding sturen naar versterkingmedezeggenschap@gmail.com? Dan plaatsen wij een link 

op  www.infowms.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmamanager Kitty 

Ramakers: versterkingmedezeggenschap@gmail.nl en/of 06-13223667. 
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