
Ambitiegesprek
MR en Directie

Datum 1 juni 2022

Trainer: Andre van Kemenade

Ambitiegesprek

De MR en Directie
delen  wensen en   

verwachtingen over 
hun samenwerking

De tandem MR - Directie

Zeggenschap

Medezeggenschap

Samenwerking is van cruciaal belang !!!

1

2

3



Planningsafspraken

Overlegvergadering: Voorbereiding, vorm waarin en frequentie (AP)

Gezamenlijke en wederzijdse speerpunten

Bron: schoolplan/jaarplan; cao; wettelijke verplichtingen

Ambitiegesprek op hoofdlijnen

Hoe gaan we samenwerken?

• Welke afspraken, procedures en termijnen leggen we vast? (documenten)

• Activiteitenplan MR als basis

• MR én directie conformeren zich aan de afspraken

Ambitiegesprek = méér dan alleen inhoud

• MR-vergadering vooral gericht op inhoud.

• Zelden over vorm, meerwaarde en kwaliteit van de gesprekken.

• Daarom gesprek over elkaars ambities > geeft automatisch aandacht aan bullit 2

Volwassen overleg

Uitspreken en bespreken van 
wederzijdse ambitie

Niet alleen gericht op inhoud, 
maar ook aandacht voor vorm, 
meerwaarde en kwaliteit

Commitment aan de onderlinge 
afspraken en procedure

Aandacht voor

• Gelijkwaardige gesprekspartners

• Initiatief en voorzitterschap

• Goede voorbereiding 

• Het overleg zelf 

Doel en werkwijze
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Initiatief en voorzitterschap

• Is het logisch dat de voorzitter van de MR ook de voorzitter tijdens het 
ambitiegesprek is? Verdeel, in overleg, eventueel rollen.

• Ontstaat er een stroeve situatie dan is een technisch voorzitter raadzaam.

Doel en werkwijze

Gelijkwaardige gesprekspartners

• Benoemen van wederzijdse verwachtingen

• Verplichting elkaar te informeren

• Als volwassen partners samenwerken

TA- Het model

Het overleg zelf

• Ambitiegesprek is gericht op goede wederzijdse houding en gedrag

• BG is gericht goede uitvoering governance principe

• MR is kritische vriend en tegenmacht

• Duur overleg 1 tot 1,5u

• Hoe verslaglegging; besluiten-actielijst; wie verantwoordelijk

• Afspraken op ‘n rij? Dan doorgeven aan achterban = waarde 

• medezeggenschap

Doel en werkwijze
Goede voorbereiding
• Samen wordt een datum gekozen.

• Goede voorbereiding. Eventueel voorbespreking binnen geleding

• MR en directie kiezen ieder gespreksonderwerpen en benoemen wensen

• Bij lange lijst, maak top 5
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• De MR is een beleidsorgaan.

• Investeren in medezeggenschap = investeren in de kwaliteit van het onderwijs.

• Laat je niet leiden door de wettelijke verplichting van medezeggenschap.

• Zet medezeggenschap volwassen op en streef naar toegevoegde waarde voor de

organisatie

• Medezeggenschap moet je willen!

Medezeggenschap en beleid

• ‘Grote beurt’ > idee om elke twee jaar een uitgebreidere 

agenda om in dat overleg het medezeggenschapsreglement 

te actualiseren. 

N.a.v dit overleg stelt de MR haar medezeggenschapsreglement vast.

• ‘Kleine beurt’ > Gebruik jaarlijks het uitvoeringslijstje ambitiegesprek

• Stel in een apart overleg de agenda op. Let op verdeling inhoud-vorm, 

meerwaarde en kwaliteit.

• Wat willen wij als groep? Samen visie formuleren

Bijvoorbeeld: 

Voorafgaande aan de agendavorming maakt elk MR-lid ‘huiswerk’ door zijn/haar idee bij 
een agendapunt te beschrijven. Stel een ontvanger aan die de resultaten tot één voorstel 
bundelt.

Tips

André van Kemenade, trainer-adviseur
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