
Handreiking 

Wet bestuurlijke  
harmonisatie beroeps-
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De wet BHB maakt onder andere de vorming van een vsg weer mogelijk. Binnen 
een vsg werken een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en een 
school voor voortgezet onderwijs (vo) onder één bestuur samen. De mbo-instelling 
en vo-school in een vsg hebben dezelfde regels voor de medezeggenschap.  

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is van toepassing op al het personeel van de vsg; 
dus ook op het personeel dat op de vo-school werkt. De Wet educatie en beroepsonderwijs 
(WEB) is van toepassing op alle leerlingen, studenten en ouders van de vsg. Kortom, de 
Wms is niet (meer) van toepassing op een vo-school in een vsg, met uitzondering van 
onderdelen die betrekking hebben op de ondersteuningsplanraad (passend onderwijs).

Wat verandert er voor de medezeggenschap op vo-scholen die onderdeel van een vsg zijn 
of worden? Om ouders, leerlingen en personeel hier meer inzicht in te geven, brengen we 
in deze handreiking de gevolgen van de wetgeving rondom vsg’s in beeld. In de bijlage vind 
je een overzicht van de bevoegdheden van medezeggenschap op grond de Wms en de 
WOR/WEB voor personeel, leerlingen/studenten, en ouders. Daarbij zijn de instemmings- 
en adviesrechten onderverdeeld naar thema: algemeen, personeel, ouders, leerlingen/
studenten, onderwijs, organisatie en financiën.

Wet 
bestuurlijke harmonisatie 
beroepsonderwijs  
en de gevolgen voor  
medezeggenschap 

Op 1 augustus 2022 treedt het tweede deel van de Wet 
bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs (Wet BHB) in 
werking. Deze wet geeft mbo-instellingen en vo-scholen 
meer ruimte om samen te werken in een verticale  
scholengemeenschap (vsg). Dit kan helpen bij het  
opvangen van dalende leerlingen- en studenten- 
aantallen in het beroepsonderwijs. Een deel van  
deze wet is al ingegaan per 1 januari 2022. 

Het belangrijkste verschil tussen de 
WMS en de WOR is dat in de WMS 
sprake is van ongedeelde en bij de 
WOR van gedeelde medezeggenschap.
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Medezeggenschap in een  
verticale scholengemeenschap

Algemeen
Het belangrijkste verschil is dat er in de Wms sprake is van ongedeelde medezeggenschap 
en bij de WOR/WEB gedeelde medezeggenschap. Dat betekent dat er in de Wms één 
medezeggenschapsraad is voor personeel, ouders en leerlingen, terwijl er in de WOR/WEB 
aparte medezeggenschapsorganen zijn voor personeel, leerlingen/studenten en ouders. 
Zowel de Wms, de WOR als de WEB kennen algemene bevoegdheden voor de medezeggen-
schap, namelijk: het recht op overleg, initiatief en informatie. Bij de WOR/WEB zijn er in 
beginsel afzonderlijke instemmings- en adviesrechten voor personeel, leerlingen/studen-
ten en ouders, omdat ze in aparte medezeggenschapsorganen zitten. Voor het personeel 
is er de Ondernemingsraad (OR) op grond van de WOR en voor de leerlingen/studenten is 
er een studentenraad op grond van de WEB. Voor vsg’s is een ouderraad verplicht.

Personeel
De medezeggenschap voor personeel van een vsg verloopt via de OR. Op grond van de  
WOR heeft het personeel instemmings- en adviesrechten op zaken die te maken hebben 
met beleid over personeel, opleiding, beloning en organisatie, et cetera.

Leerlingen en studenten
De medezeggenschap van leerlingen en studenten in een vsg verloopt via de studenten-
raad. De vsg heeft één studentenraad die alle leerlingen en studenten van de vsg  
vertegenwoordigt. Op grond van de WEB hebben leerlingen en studenten bijvoorbeeld 
instemmings- en adviesrechten op zaken die te maken hebben met hun rechten en 
plichten, informatievoorziening, schoolkosten, veiligheid, werkomstandigheden op school, 
et cetera. 

Ouders
De oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) van de vo-school vormt bij de 
vorming van een vsg, tot de eerstvolgende verkiezingen, automatisch de eerste ouderraad 
van de vsg, zo nodig met de reeds bestaande ouderraad. Voor de ouderraad gelden 
dezelfde algemene bevoegdheden als voor de studentenraad. 

Een ouderraad binnen een vsg heeft op grond van de WEB een aantal wettelijke advies-  
en instemmingsbevoegdheden. Zo hebben ouders onder andere instemmingsrecht op het 
medezeggenschapstatuut. Hierin kunnen eventuele aanvullende rechten genoemd worden 
bovenop de rechten die de WEB aan de ouderraad geeft. Bij de vorming van een vsg 
kunnen de ouders er zo bijvoorbeeld voor zorgen dat een aantal Wms-rechten van de 
oudergeleding behouden blijven voor de nieuwe ouderraad van de vsg. Denk onder andere 
aan privacy en informatie-uitwisseling met ouders. De wet bepaalt dat bij de vorming van 
een nieuwe vsg binnen 4 maanden het medezeggenschapsstatuut moet zijn vastgesteld.

Organisatie
In de WOR heeft de OR relatief uitgebreide instemmings- en adviesrechten waar het gaat 
om de organisatie. De WEB daarentegen kent een beperkt aantal adviesrechten voor de 
studentenraad, die onder andere betrekking hebben op fusie en samenwerking met 
andere instellingen.

Financiën
Het instemmingsrecht van de OR, studentenraad en de ouderraad op de hoofdlijnen van  
de jaarlijkse begroting is één van de belangrijkste instemmingsrechten. Anders dan bij 
andere instemmingsrechten, moeten de raden hun instemming geven met een zogenoemde 
gezamenlijke vergadering. Dit wil zeggen dat het een instemmingsrecht van de raden 
gezamenlijk is.  
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Schematisch overzicht medezeggenschap WMS (VO) en WOR/WEB 

Toelichting: In deze tabel wordt een thematisch overzicht van medezeggenschapsrechten en –plichten op basis van de WMS, de WOR en de WEB weergegeven. Het is een weergave van 
de rechten zoals die gelden vanaf 1 augustus 2022. Op die datum treedt namelijk het laatste deel van de Wet BHB in werking. De onderscheiden thema’s zijn: ‘Algemeen’, ‘Personeel’, 
‘Leerlingen/studenten’, ‘Ouders’, ‘Onderwijs’, ‘Organisatie’ en ‘Financiën’. Verder is bij kleurcode • sprake van een algemeen recht, bij • van een instemmingsrecht en bij • van een 
adviesrecht. Vergelijkbare rechten zijn zoveel mogelijk naast elkaar gerangschikt. Dit hoeft niet te beteken dat deze rechten materieel gelijk(waardig) zijn, zie hiervoor de betreffende 
wetsartikelen op www.wetten.overheid.nl. In verband met de beperkte ruimte in de tabel is de verwijzing naar de wetsartikelen verkort weergegeven. Zo wordt, bijvoorbeeld een  
verwijzing naar artikel 8a.2.2, derde lid, onder a, WEB bijvoorbeeld weergegeven als ‘Art. 8a.2.2.3.a WEB’ en een verwijzing naar artikel 14, tweede lid, onder a, WMS als ‘Art. 14.2.a WMS’. 
Onder de thema’s ‘Personeel’, ‘Leerlingen/studenten’ en ‘Ouders’ zijn niet álle rechten van deze groepen opgesomd. Advies- en instemmingsrechten van personeel, leerlingen/studenten 
en ouders betreffen ook de andere thema’s. 

WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raad

P L O

Algemeen

Art. 8a 1.3.6 
WEB

Algemene bevoegdheden studenten-
raad van overeenkomstige toepassing 
op ouderraad

Art. 6 WMS Overleg    Art. 24 WOR (Tenminste) twee keer per jaar overleg  Art. 8a.2.1.1 
WEB

(Tenminste) twee keer per jaar overleg  

Art. 6.2 WMS Initiatiefrecht    Art. 23 WOR Initiatiefrecht  Art. 8a.2.1.2 
WEB

Initiatiefrecht  

Art. 8 WMS Inlichtingenplicht bevoegd gezag    Art. 31 en 31 a. 
t/m e. WOR

Inlichtingenplicht en verstrekken van 
gegevens werkgever

 Art. 8a.2.1.3 
WEB

Inlichtingenplicht bevoegd gezag  

Art. 28 WMS Faciliteiten    Art. 17, 18 en  
22 WOR

Faciliteiten en kostenvergoedingen  Art. 8a.2.1.4 
WEB

Zorgplicht bevoegd gezag  
voorzieningen

 

Art. 7.5 WMS Verslaglegging    Art. 14.2.h. WOR Verslaglegging en jaarverslag  Art. 8a.2.1.5 
WEB

Rapportageplicht studentenraad 
(jaarverslag)

 

Art. 21.2 WMS Instemmingsrecht medezeggen-
schapsstatuut

Art. 8a.1.4.2 
WEB

Instemmingsrecht medezeggen-
schapsstatuut

Art. 8a.2.2.3 
WEB

Instemmingsrecht medezeggen-
schapsstatuut

http://www.wetten.overheid.nl


5

WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Personeel

     Art. 27.1.a. WOR Pensioen e.d.     

Art. 11 lid 1.g. WMS Aanstellings- en ontslagbeleid 
(grondslag)

   Art. 27.1.e. WOR Aanstelling/ontslag/bevordering

 
   

Art. 16 lid 2.c. WMS Aanstelling en ontslag personeel  
belast met managementtaken (GMR)

   
   

Art. 16 lid 3 WMS Vaststelling/wijziging formatie 
personeel dat voor meer dan één  
school werkt (GMR)

  Art. 27.1.e. WOR Aanstellings-, ontslag- of bevorderings-
beleid     

Art. 11 lid 1.h. WMS Aanstelling en ontslag schoolleiding     
    

Art. 25.1.g. WOR Groepsgewijs werven/ inlenen 
arbeidskrachten

Art. 12 lid 1.a. WMS Personele gevolgen verzelfstandiging 
(deel) nevenvestiging/school, 
beëindiging, inkrimping of uitbreiding 
werkzaamheden, samenwerking met 
andere instelling, deelneming project/
experiment, oprichten centrale dienst

   Art. 25.1.a. t/m 
25.1.d. WOR

Overdracht (deel) zeggenschap 
onderneming, overnemen of afstoten 
zeggenschap andere onderneming, 
wijzigen of verbreken duurzame 
samenwerking andere onderneming, 
beëindiging (deel) werkzaamheden 
onderneming, belangrijke inkrimping, 
uitbreiding of andere wijziging 
werkzaamheden van de onderneming

    

Art. 12 lid 1.b. WMS Vaststelling/wijziging samenstelling 
formatie

    
    

Art. 12 lid 1.c. WMS Nascholing    Art. 27.1.f WOR Personeelsopleidingen     

Art. 12 lid 1.d. WMS Werkreglement en opzet en inrichting 
werkoverleg

   Art. 27.1.i. WOR Werkreglement
    

Art. 12 lid 1n. WMS Voorzieningen controle aanwezigheid/
gedrag/prestaties

Art. 27.1.l. WOR Voorzieningen waarneming/controle/
gedrag/prestaties

Art. 12 lid 1.e. WMS Verlofregeling personeel    Art. 27.1.b. WOR Arbeids-/rusttijden en vakantie  
 

   

Art. 12 lid 1.f. WMS Arbeids- en rusttijden       

Art. 12 lid 1.h. WMS Taakverdeling en -belasting    Art. 25.1.e. WOR Belangrijke wijziging in de organisatie 
of verdeling van bevoegdheden

    

Art. 12 lid 1.g. WMS Beloningsbeleid    Art. 27.1.c. WOR Beloning en functiewaardering     

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht
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WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Personeel

Art. 12 lid 1.i. WMS Beoordeling, functiebeloning en 
functiedifferentiatie

   Art. 27.1.g. WOR Personeelsbeoordeling    
 

Art. 12 lid 1.m. WMS Privacy personeel    Art. 27.1.k. WOR Bescherming persoonsgegevens 
personeel

   
 

Art. 12 lid 1.n. WMS Aanwezigheids- en prestatiemeting    Art. 27.1.g en 
27.1.l. WOR

Personeelsbeoordeling; voorzieningen 
waarneming/controle/gedrag/
prestaties

   
 

Art. 12 lid 1.o. WMS Bevorderings-, aanstellings- en 
ontslagbeleid

    27.1.e. WOR Bevorderings-, aanstellings- en 
ontslagbeleid

   
 

Art. 12 lid 1.p. WMS Regelingen die op grond van CAO ter 
uitwerking aan school worden gelaten

    Zie CAO MBO Bovenwettelijke rechten bij cao ter 
uitwerking OR

   
 

Art. 12 lid 1.r. WMS Dagen waarop geen onderwijs wordt 
verzorgd

   Art. 27.1.b. WOR Arbeids-/rusttijden en vakantie    
 

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht
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WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Leerlingen/studenten

Art. 14 lid 1a, WMS Vaststelling van de schoolgids

Art. 14 lid 3b. WMS Leerlingenstatuut Art. 8a.2.2.3.b. 
WEB

Studentenstatuut huisregels

Art. 14 lid 3d. WMS Privacy leerlingen Art. 8a. 2.2.3.j. 
WEB

Wijze van vastleggen van studie-
vorderingen van deelnemers en beleid 
bescherming van privacy studenten

Art. 8a. 2.2.3.k. 
WEB

Veiligheid, gezondheid en welzijn 
deelnemers

Art. 10 g. WMS Klachtenregeling Art. 8a.2.2.3.c. 
WEB

Beroeps-en klachtenregeling

Art. 14 lid 3a. WMS 
(VO)

Gevolgen leerlingen verzelfstandiging 
(deel) nevenvestiging/school, 
beëindiging, inkrimping of uitbreiding 
werkzaamheden, samenwerking met 
andere instelling, deelneming project/
experiment, oprichten centrale dienst 

      Art. 8a.2.2.4.a. 
WEB

Inkrimping, uitbreiding, fusie en 
overdracht instelling, beëindiging 
opleidingen en samenwerking met 
andere instellingen bij uitvoering van 
opleidingen;

 

Art. 8a.2.2.4.d. 
WEB

Beleid intake/assessment

Art. 14 lid 3e. WMS Leerlingparticipatiebeleid Art. 8a.2.2.4.e. 
WEB

Rol studenten interne kwaliteitszorg/
zelfevaluatie

Art. 8a.2.2.4.f. 
WEB

Informatie aspirant-studenten 
beroepsopleidingen

Art. 8a.2.2.4.g. 
WEB

Selectiecriteria en selectieprocedure 
student

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht
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WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Ouders

Art. 14 lid 2a. WMS Gevolgen ouders verzelfstandiging 
(deel) nevenvestiging/school, 
beëindiging, inkrimping of uitbreiding 
werkzaamheden, samenwerking met 
andere instelling, deelneming project/
experiment, oprichten centrale dienst

 
 

 
 

 
 

   Art. 8a.2.4.2.a. 
WEB  

Gevolgen voor ouders beëindiging, 
belangrijke inkrimping, uitbreiding van 
werkzaamheden van school of 
belangrijk onderdeel daarvan, dan wel 
vaststelling of wijziging van beleid ter 
zake.

 

   Art.8a.2.4.2.b. Regeling van de gevolgen voor ouders 
van het aangaan, verbreken of 
belangrijk wijzigen van een duurzame 
samenwerking met een andere school 
of instelling, dan wel vaststelling of 
wijziging van het beleid ter zake;

 

Art. 14 lid 2e. WMS Ouderstatuut

Art. 14 lid 1a. WMS Vaststelling van de schoolgids Art. 8a2.4.1.a. 
WEB

Vaststelling van de schoolgids

Art. 14 lid 2f. WMS Privacy ouders Art. 8a.2.4.1.d. 
WEB  

Vaststelling of wijziging van regeling 
verwerken en bescherming persoons-
gegevens ouders

Art. 14 lid 2g. WMS Informatie-uitwisseling ouders Art. 8a.2.4.1.e. 
WEB

Informatie-uitwisseling ouders

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht
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WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Onderwijs

Art. 10 a. WMS Onderwijskundige doelstelling        

Art. 8a.2.2.3.e. 
WEB

Informatiewijze onderwijs

Art. 10 b. WMS
School/leerplan, onderwijs/
examenregeling

       

Art. 8a.2.2.3.g. 
WEB

Model-onderwijsovereenkomst

Art. 10 c. WMS Schoolreglement    
Art. 8a.2.2.3.b. 
WEB

  
Art. 8a.2.2.3.b. 
WEB

Het deelnemersstatuut en de 
huisregels voor deelnemers

 

Art. 10 d. WMS
Ondersteunende werkzaamheden 
ouders

       

Art. 10 j. WMS
Dagen waarop geen onderwijs is 
verzorgd

   Art. 27.1.b. WOR’
Arbeids- en rusttijdenregeling of een 
vakantieregeling

 
Art. 8a.2.2.3.m. 
WEB

Onderwijsprogramma (indien < norm)
 

Art. 11 lid 1a. WMS Lesrooster        

Art. 11 lid 1e. WMS Onderwijs project/experiment         

Art. 11 lid 1.k. WMS Toelating studenten (lerarenopleiding)       
Art. 8a.2.2.3.i. 
WEB

Beleid toelating/schorsing/verwijdering
 

Art. 11 lid 1.l. WMS Schoolvakantie          

Art. 11 lid 1.r. WMS Schoolondersteuningsprofiel          

Art. 14 lid 3c. WMS Voorzieningen leerlingen      

Art. 8a.2.2.4.c. 
WEB

Werkomstandigheden/voorzieningen 
studenten

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht

Zie m
edezeggernschapsstatuut instelling
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• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht

WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Organisatie

Art. 10e. WMS Schoolreglement Art. 8a.2.2.3.b. 
WEB

Studentenstatuut huisregels

Art. 10g. WMS Klachtenregeling Art. 27.1.j. WOR Klachtenbehandeling 8a.2.2.3.c. WEB Beroeps- en klachtenregelingen 
studenten

Art. 10h. WMS (Beleid) overdracht/ fusie scholen Art. 8a.2.2.4.a/ 
8a.2.4.2. a. 
WEB 

Inkrimping, uitbreiding, fusie en 
overdracht van instelling, beëindiging 
opleidingen en samenwerking met 
andere instellingen bij uitvoering 
opleidingen;

Art. 10i. WMS Verzelfstandiging (deel)  
nevenvestiging

Art. 11 lid 1c. WMS Beëindiging/ inkrimping

Art. 11 lid 1d. WMS Duurzame samenwerking 

Art. 27.1.d. WOR Arbeidsomstandigheden/ziekteverzuim/
re-integratie

Art. 11 lid 1f. WMS Organisatiebeleid Art. 27.1.h. WOR Bedrijfsmaatschappelijk werk  

Art. 11 lid 1i. WMS Taakverdeling schoolleiding/ 
managementstatuut

Art. 25.1.e. WOR Belangrijke wijziging in de verdeling van 
bevoegdheden binnen de onderneming

Art. 11 lid 1j. WMS Toelating/verwijdering leerlingen 8a.2.2.3 i. WEB Toelating, schorsing en verwijdering  
van studenten

Art. 27.1.m. WOR Melding misstanden

Art. 11 lid 1.m. WMS Centrale dienst

Art. 11 lid 1.n. WMS Nieuwbouw en verbouwing
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• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht

WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Organisatie

Art. 11 lid 1.o. WMS Onderhoud school

Art. 11 lid 1.p. WMS Organisatie voor- en naschoolse 
opvang

Art. 11 lid 1.q. WMS Competentieprofielen toezichthouders 
en toezichthoudend orgaan

Art 3.1.4.2. WEB Vaststelling of wijziging profielschets Art. 3.1.4.2 WEB Vaststelling of wijziging profielschets

Artikel 3.1.4.3 
WEB

Voordracht lid sollcitatiecommissie Art. 3.1.4.3 WEB Voordracht lid sollicitatiecommissie

Art. 11 lid 1. h1. WMS  Aanstelling en ontslag bestuur Art. 30 WOR (Wezenlijke) invloed op benoeming en 
ontslag bestuurder

Art. 3.1.4.4 WEB (Wezenlijke) invloed op benoeming en, 
ontslag bestuurder

Art. 11 lid 1.h. Advies benoeming en ontslag 
schoolleiding

Art. 30 WOR Advies benoeming of ontslag Art. 3.1.4.5 WEB Advies benoeming of ontslag

Art. 25.1.a. WOR Overdacht ondernemingsonderdeel

Artikel 11 lid 1.c. Beëindiging, belangrijke inkrimping of 
uitbreiding werkzaamheden school

Art. 25.1b. WOR Overname/ afstoten zeggenschap 
andere onderneming

Art. 8a.2.2.4.a./ 
8a.2.4.2.a. WEB

Fusie/ samenwerking e.d.

Art. 1 lid 1.d. WMS Aangaan, verbreken of belangrijk 
wijzigen samenwerking

Art. 25.1.c. WOR Beëindiging (belangrijk onderdeel) 
onderneming

Art. 25.1.f. WOR Wijziging plaats werkzaamheden

Art. 25.1.h. WOR Belangrijke investeringen

Art. 25.1.i. WOR Verwerven belangrijk krediet

Art. 25.1.j. WOR Invoering/ wijziging technologische 
voorziening

Art. 25.1.k. WOR Belangrijke maatregelen milieuzorg

Art. 25.1.l. WOR zorg van de onderneming voor het 
milieu, waaronder begrepen en 
beleidsmatige, organisatorische en 
administratieve voorzieningen in 
verband met het milieu;

Art. 25.1/n. WOR Verstrekken adviesopdracht deskundige

Art. 12 lid 1.k. WMS Arbobeleid

Art. 12 lid 1.l. WMS Bedrijfsmaatschappelijk werk
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WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Organisatie

Art. 14 lid 1a. WMS Schoolgids Art. 8a.2.4.1a. 
WEB

Schoolgids school in vsg

Art. 14 lid 1b. WMS Activiteiten buiten onderwijstijd

Art. 14 lid 2b. WMS Verandering grondslag Art. 8a.2.2.4.b./ 
8a.2.4.2c. WEB

Verandering grondslag

Art. 14 lid 2c. WMS Hoogte/bestemming ouderbijdrage Art 8a.2.2.3d. 
WEB/8a.2.4.1b. 
WEB

Hoogte/bestemming ouderbijdrage

Art. 14 lid 2d. WMS Beheersbaar houden schoolkosten 
(m.u.v. lesmateriaal)

Art. 8a.2.2.3n. 
WEB/ Art. 
8a.2.4.1c. WEB

Beheersbaar houden schoolkosten 
(m.u.v. lesmateriaal)

• algemeen recht   • instemmingsrecht   • adviesrecht
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www.sterkmedezeggenschap.nl

WMS WOR WEB

Wetsartikel Recht/ plicht
(G)MR

Wetsartikel Recht/ plicht OR Wetsartikel Recht/ plicht
Studen-
tenraad

Ouder- 
raadP L O

Financiën

Art. 25.1.h. WOR Belangrijke investeringen

Art. 25.1.i. WOR Verwerven belangrijk krediet

Art. 25.1.m. 
WOR

Eigen risico Wet financiering sociale 
verzekeringen

Art. 11 lid 1.b. WMS Meerjarig financieel beleid Art. 8a.1.6. WEB
Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting

Art. 8a.1.6. WEB Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting

Art. 12 lid 1.j. WMS Overdragen bekostiging

Art. 8a.2.2.3.f. 
WEB

Besteding stagefondsen

Art. 14 lid 2c. WMS Ouder- of leerlingbijdrage
Art. 8a.2.2.3.d./ 
8a.2.4.1.b. WEB

Hoogte vrijwillige ouder-/ 
studentbijdrage

Art. 10 f.  WMS
Aanvaarding financiële en materiële 
bijdragen (sponsoring) activiteiten 
tijdens schooltijd en overblijf

Art. 14.2.d. WMS
Beperkt en beheersbaar houden 
schoolkosten

Art.  8a.2.2.3.n./ 
8.2.4.1.c. WEB

Beperkt en beheersbaar houden 
schoolkosten

Art. 8a.2.2.3.f. 
WEB

Beleid ten aanzien van stagefondsen

Art. 16.2.a. WMS Meerjarig financieel beleid (GMR) Art. 8a.1.6. WEB
Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting

Art. 8a.1.6. WEB
Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting

Art 16.2.b. WMS
Verdeling middelen bestuur en school 
(GMR)

Art. 8a.1.6. WEB
Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting

Art. 8a.1.6. WEB
Instemmingsrecht hoofdlijnen jaarlijkse 
begroting
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