Inleiding
Het Platform medezeggenschap MBO, het JOB en de MBO Raad hebben de toepassing en invulling
van het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting voor de gezamenlijke vergadering
van de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende gevallen de ouderraad)
gezamenlijk geëvalueerd. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden een jaar na invoering, nadat alle mboscholen voor het eerst een volledige begrotingscyclus ten behoeve van het jaar 2018 hebben
doorlopen.
Partijen hebben deze evaluatie afgesproken in de handreiking die zij in maart 2017 gezamenlijk
hebben uitgebracht over het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Met de aanbevelingen
in de handreiking hebben partijen beoogd om een bijdrage te leveren aan het voeren van een
constructieve dialoog tussen bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad (en in voorkomende
gevallen de ouderraad) over de hoofdlijnen van de begroting en om mogelijke juridisering van het
instemmingsrecht te voorkomen.
Op alle mbo-scholen instemming gegeven
MBO Raad, JOB en Platform medezeggenschap mbo constateren dat op alle mbo-scholen inmiddels
instemming is gegeven op de hoofdlijnen van de begroting. Er zijn geen geschillen ingediend bij de
daarvoor in de wet aangewezen landelijke geschillencommissie. Uit de door partijen gehouden
enquêtes onder de verschillende achterbannen komt naar voren dat bestuurders, ondernemingsraden
en studentenraden over het algemeen tevreden zijn over hoe binnen de mbo-school invulling en
toepassing is gegeven aan het instemmingsrecht. Ondernemingsraden en studentenraden zijn over
het algemeen goed door het college van bestuur betrokken bij de financiële uitgangspunten en
beleidsvoornemens voor het begrotingsjaar 2018. Op alle mbo-scholen heeft (uitgebreid) overleg
plaatsgevonden tussen bestuur en medezeggenschap om de hoofdlijnen van de begroting toe te
lichten en de medezeggenschap hierbij te betrekken.
Dat stemt dan ook tot tevredenheid, al is er ruimte voor verbetering. Partijen zien geen aanleiding om
de eerdere handreiking aan te passen. Ter verbetering van het komende proces op de mbo-scholen
waar het gaat om de hoofdlijnen van de begroting voor 2019 geven partijen een aantal
aandachtspunten mee.
Aandachtspunten
• Maatwerk op de scholen: uit de gehouden enquêtes volgt dat er behoefte bestaat om binnen de
context van de mbo-school invulling en toepassing te kunnen geven aan het instemmingsrecht.
Partijen constateren dat maatwerk mogelijk is op basis van heldere afspraken met de OR en SR. De
onderliggende uitgangspunten van goed informeren en (tijdig) betrekken van de medezeggenschap
moeten daarbij ten allen tijde geborgd zijn.

• Voldoende informatie: om de hoofdlijnen van de begroting goed te kunnen beoordelen (terugblikken
en vooruit kijken) is het van belang dat OR en SR voldoende informatie krijgen, zoals die in de
handreiking is opgesomd.
• Tijdig betrekken: op niet alle mbo-scholen ervaart de medezeggenschap op tijd betrokken te zijn.
Mogelijk hangt dit samen met de omstandigheid dat men het nieuwe instemmingsrecht moest
inpassen in de begrotingscyclus van de school. Partijen bevelen aan om OR en SR tijdig te betrekken,
zodat op tijd draagvlak ontstaat voor de hoofdlijnen van de begroting. Tijdig betrekken zal leiden tot
versoepeling van het proces van instemming.
• Duidelijke afspraken: vooral studentenraden geven aan behoefte te hebben aan (meer) duidelijkheid
over de concrete invulling van de hoofdlijnen van de begroting. Partijen bevelen dan ook aan om
daarover duidelijke afspraken te maken op de mbo-school.
• begeleiden SR: uit de gehouden enquêtes komt naar voren dat de begroting en de hoofdlijnen
daarvan voor de SR vaak lastige materie is. Er is op de scholen veel geïnvesteerd in scholing en
begeleiding van de SR. Dit zal ook voor komend jaar een aandachtspunt blijven.
Monitoren
Het Platform medezeggenschap mbo, JOB en MBO Raad spreken met elkaar af dat zij de invulling en
toepassing van het instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting met elkaar blijven monitoren.
Waar nodig voeren zij begin 2019 opnieuw een gezamenlijke evaluatie uit.

