
Hoofdstuk 13  Medezeggenschap 

 

Invoeging nieuwe artikelen in hoofdstuk 13 van de CAO MBO (herschreven tekst):  

 

Artikel 13.4  Bevoegdheden ondernemingsraad  

1. Op grond van artikel 32 lid 1 van de WOR wordt aan de OR, naast de bevoegdheden die 

elders in deze cao aan de OR zijn toegekend, een adviesbevoegdheid conform artikel 25 van 

de WOR toegekend over een voorgenomen besluit op het gebied van de volgende 

onderwerpen:  

a.  aanbod van opleidingen;  

b.  onderwijskwaliteitsbeleid;  

c.  deelneming aan onderwijskundige experimenten voor het personeel;  

d.  meerjarig financieel beleid: de keuzes ten aanzien van de besteding van de financiële  

middelen van de mbo-instelling gericht op het realiseren van deze door het bestuur  

van de mbo-instelling gemaakte beleidskeuzes;  

e. het voor de gehele instelling generiek vastleggen of wijzigen van de omvang van   

             roostertijden voor deelnemers. 

 

2. Op grond van artikel 32 lid 1 van de WOR wordt aan de OR, naast de bevoegdheden die 

elders in deze cao aan de OR zijn toegekend, een instemmingsbevoegdheid conform artikel 

27 van de WOR toegekend over een voorgenomen besluit op het gebied van de volgende 

onderwerpen: 

a.  belangrijke verandering van de onderwijskundige doelstelling;  

b.  de personele gevolgen van deelneming aan onderwijskundige experimenten;  

c.  wijziging aanstellings- of ontslagbeleid, ook indien deze wijziging verband houdt met 

grondslag van de instelling;  

d.  organisatie van de examens;  

e.  formatiebeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de formatie, waarbij onder  

formatie wordt verstaan het totaal van functies naar aard en niveau binnen de mbo- 

instelling;  

f.  taakbelastingsbeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de  

arbeidsomstandigheden binnen de mbo-instelling;  

g.  taakverdelingsbeleid: de keuzes in het beleid ten aanzien van de weging en de  

verdeling van werkzaamheden van het onderwijsteam, voortvloeiend uit het  

onderwijsprogramma, voor zover niet uitputtend in de cao geregeld;  

h.  reglement werkoverleg om zeggenschap van docenten te regelen: aangelegenheden 

van pedagogisch-didactische aanpak;  

i.  het medezeggenschapsstatuut;  

j.  aanvulling professioneel statuut (indien er op instellingsniveau een uitwerking 

plaatsvindt, mag deze niet strijdig zijn met de afgesproken regeling en behoeft deze 

uitwerking de instemming van de ondernemingsraad); 

k. criteria voor de vaststelling van onderwijsteams.  

 



Artikel 13.5 Toelichting op bevoegdheden 

In de bij deze cao behorende Toelichting worden de in artikel 13.4 lid 1 sub d en e en lid 2 sub e, f, g 

en m bedoelde bevoegdheden nader uitgewerkt. Deze toelichting maakt integraal onderdeel uit van 

het artikel 13.4.  

  

 

  

 

 

 

 

  



Bijlage … Toelichting op de CAO MBO 2014-2015 

 

Artikel 13.4  

Lid 1 sub d Meerjarig financieel beleid: 

Onderdeel van het meerjarig financieel beleid zijn de keuzes ten aanzien van de besteding van de 

financiële middelen voor het formatiebeleid. Daaronder wordt tevens begrepen het percentage en/of 

omvang van de financiële middelen dat beschikbaar is en in de toekomst ter beschikking zal komen 

voor het onderwijsproces. 

 

De keuzes in het beleid die worden genoemd in artikel 25 WOR kunnen eerst dan worden gemaakt 

nadat daarover advies is uitgebracht door de ondernemingsraad. 

 

Lid 1 sub e Roostertijden voor deelnemers 

De omvang van de roostertijden voor deelnemers (roosters van bijvoorbeeld 30, 40, 50 of 60 minuten) 

bepaalt het aantal groepslessen en dus het aantal startmomenten voor een onderwijsgevende per 

dag. Omdat het aantal startmomenten per dag invloed kan hebben op de werkbelasting van 

onderwijsgevenden, krijgt de OR een adviesbevoegdheid ten aanzien van voorgenomen besluiten tot 

het voor de gehele instelling generiek vaststellen, dan wel wijzigen van de omvang van de 

roostertijden voor deelnemers. Hieronder worden niet begrepen voorgenomen besluiten tot het 

vaststellen dan wel wijzigen van het tijdstip van aanvang en het tijdstip van eindigen van het rooster 

van deelnemers, en/of het vaststellen dan wel het wijzigen van het tijdstip van aanvang en het tijdstip 

van eindigen van de vakanties van deelnemers.  

 

Lid 2 sub e Formatiebeleid 

Bestuurder en OR spreken in het kader van het formatiebeleid in ieder geval over: 

- de (gewenste) verhouding tussen het personeel met een onderwijstaak en het personeel met 

een niet-onderwijstaak; 

- de (gewenste) verhouding tussen docenten en instructeurs en overig werknemers (eventueel 

gedifferentieerd per opleiding); 

- de (gewenste) verhouding vaste en tijdelijke (flexibele) formatie van de mbo-instelling; 

 

Bestuurder en OR kunnen daarnaast spreken over de binnen de functiecategorie van docent 

(gewenste) verhouding tussen de functies met carrièrepatronen LB, LC en LD. 

 

De bestuurder en de OR zien erop toe dat het meerjarig financieel beleid en het formatiebeleid 

zodanige voorwaarden scheppen, dat deze – met inachtneming van de in de cao genoemde kaders – 

toereikend zijn voor de organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen de onderwijsteams. 

 

De werkgever werkt het in overleg met de OR vastgestelde formatiebeleid uit in een voortschrijdend 

meerjarenformatieplan waarin zichtbaar is hoe tot de gewenste verhoudingen te komen. Voorts werkt 

de werkgever het meerjarenformatieplan uit in een jaarlijks onderbouwd formatieplan. In deze plannen 

geeft de werkgever aan hoeveel functies van welke aard en van welk niveau beschikbaar zullen zijn.  

 



Bij formatiebeleid speelt inzicht in strategische personeelsplanning een rol. Strategische 

personeelsplanning die gericht is op de trends, ontwikkelingen en gevolgen van krimp of groei, 

wisselende leerlingenaantallen, ontwikkelingen van het personeelsbestand vanwege vergrijzing en 

ontgroening, ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt enzovoorts. Het formatiebeleid moet hierop 

anticiperen en inspelen. 

 

Lid 2 sub f Taakbelastingsbeleid 

De werkgever komt in overleg met de OR de uitgangspunten voor het beleid overeen, waarbij wordt 

gestreefd naar zodanige arbeidsomstandigheden dat daarin liggende oorzaken voor verzuim wegens 

arbeidsongeschiktheid en ziekte zoveel mogelijk worden weggenomen en werknemers duurzaam 

inzetbaar zijn. Deze beleidsuitgangspunten kunnen gericht zijn op een aangepast werkrooster, 

taakverlichting door toepassing van taakdifferentiatie, taakroulatie en scholing. Bij de uitvoering van dit 

beleid kan de werkgever gebruik maken van de Workability Index (WAI). 

 

Bestuurder en OR spreken in het kader van het taakbelastingsbeleid in ieder geval over: 

- het beleid voor de begeleiding en ontwikkeling van startende docenten; 

- het beleid dat een duurzame inzetbaarheid van alle werknemers bevordert; 

- het beleid dat borgt dat de werkgever regelmatig met iedere werknemer een gesprek voert 

over diens belastbaarheid en inzetbaarheid gerelateerd aan zijn mogelijkheden, kwaliteiten en 

persoonlijke omstandigheden. 

 

Lid 2 sub g Taakverdelingsbeleid   

De cao geeft in artikel 3.3 een uitputtende regeling omtrent de weging en de verdeling van de taken, 

die voortvloeien uit het onderwijsprogramma, in het kader van het teamproces. Het onderwijsteam 

heeft hierin volledige vrijheid. De bestuurder en de OR kunnen dan ook geen afspraken maken wat 

betreft de weging en de verdeling van taken die ingrijpen op deze vrijheid van het onderwijsteam.  

 

Voor de situatie waarin de leidinggevende de taken weegt en verdeelt geldt dat in artikel 3.3 lid 6 sub 

a is geregeld dat de leidinggevende bij deze weging en verdeling een opslagfactor van ten minste 

40% toepast voor voorbereiding en nazorg, berekend over de ingeroosterde groepsgebonden 

contactactiviteiten, ten behoeve van het realiseren van begeleide onderwijstijd (groepslessen). Zie 

voor de toepassing van huidig beleid artikel 3.3a en de toelichting daarop. De bestuurder kan met de 

OR daarnaast in het kader van het taakverdelingsbeleid aanvullende uitgangspunten vastleggen ten 

aanzien van de weging en de verdeling van de werkzaamheden door de leidinggevende.  

 

Lid 2 sub m Criteria voor de vaststelling van onderwijsteams 

De OR heeft een instemmingsbevoegdheid over een voorgenomen besluit ten aanzien van de criteria 

voor de vaststelling van onderwijsteams. In het Professioneel Statuut is vastgelegd dat in het mbo het 

onderwijsteam de basis organisatorische eenheid is. Een onderwijsteam kenmerkt zich in beginsel 

door het werken aan een gemeenschappelijke taak: het verzorgen van een (of meer in een domein 

passende) opleiding(en) op basis van een kwalificatiedossier. 


