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Nee, volgens het schoolkostenbeleid 
moet alles wat de studenten 
tijdens het examen nodig hebben 
om het examen te maken in de 
‘basisuitrusting’ zitten. 

jobmbo.nl/schoolkosten/
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Informatierecht. Vraag om alle 
belangrijke documenten die nodig 
zijn om inzicht te krijgen in de 
portemonnee van school en laat 
het in begrijpelijk taal aan jullie 
uitleggen.

jobmbo.nl/studentenraad/
hoofdlijnenbegroting/
download het document met ‘tips’
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B. Als jullie niet kunnen of willen 
instemmen met de hoofdlijnen 
begroting, dan horen jullie eerst te 
proberen om in goed overleg samen 
met het CvB en de ondernemingsraad 
tot een oplossing te komen. Als dat 
niet lukt kunnen jullie (of het CvB 
of de ondernemingsraad) een 
uitspraak vragen van de Landelijke 
Geschillencommissie.

jobmbo.nl/studentenraad/
hoofdlijnenbegroting/
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Nee. Het CvB hoeft niet op het 
voorstel van een studentenraad in 
te gaan. Wel zijn ze verplicht om te 
beargumenteren waarom ze een idee 
afwijzen. 

jobmbo.nl/studentenraad/
conflictmetcvb/
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De ondernemingsraad vertegen
woordigt de belangen van al 
het personeel. In deze  mede
zeggenschapsraad zitten werknemers 
van de school zoals docenten en 
conciërges. 
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In het allocatiemodel staat hoe 
het geld wordt verdeeld over de 
verschillende afdelingen op school. 

jobmbo.nl/studentenraad/
hoofdlijnenbegroting/
download het document met ‘tips’
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Het initiatiefrecht, met het 
initiatiefrecht kan je ten alle tijden 
uitleg vragen over beslissingen van 
de CvB en problemen voorleggen.

jobmbo.nl/studentenraad/
rechten/
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Nee, onderteken nooit een document 
zonder dat jullie hier goed naar 
gekeken hebben. Je bent niet 
verplicht om in te stemmen met 
het beleid.
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D. Als studentenraad kunnen jullie 
altijd om extra uitleg vragen aan het 
CvB. Natuurlijk kunnen jullie ook jullie 
coach benaderen. Een derde optie is 
om een onafhankelijke adviseur om 
advies te vragen. 
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B. Als jullie negatief advies geven 
aan het CvB en het CvB wil het plan 
toch doorzetten, dan moeten ze goed 
uitleggen waarom. Ze kunnen er ook 
voor kiezen het plan aan te passen en 
de studentenraad opnieuw om advies 
te vragen. 

10.


