
Presentatie tbv Medezeggenschaps-avond 10-11-2021

School-Financiën:

Van meepraten en overleggen, 
groeien naar medezeggenschap



• Artikel 16. Bevoegdheden (geledingen) gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad

• 1 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt, indien het 
aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn voor 
alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de 
medezeggenschapsraad van die scholen. De eerste volzin is van 
overeenkomstige toepassing op de onderscheiden geledingen van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad indien het bevoegdheden 
van een geleding van de medezeggenschapsraad betreft.

• 2 De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt tevens vooraf in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over elk door het 
bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot:

• A

Huidige wetgeving, Wet medezeggenschap op scholen: 



• A. vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het 
meerjarig financieel beleid voor de desbetreffende 
scholen, waaronder de voorgenomen bestemming van de 
middelen die aan het bevoegd gezag ten behoeve van elk 
van de scholen uit de openbare kas zijn toegerekend of 
van anderen zijn ontvangen;

• B. de criteria die worden toegepast bij de verdeling van 
deze middelen over voorzieningen op bovenschools
niveau en op schoolniveau;

GMR in gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk 
door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot:



De MR hoort jaarlijks de begroting en beleidsplannen van de 
schoolleiding te ontvangen zodat het op de hoogte is van de 
hoofdlijnen van het onderwijsbeleid en weet hoe de school 
ervoor staat.

In 2019 heeft minister Slob aangekondigd dat vanaf 2021 de 
MR instemmingsrecht krijgt op de hoofdlijnen van de 
schoolbegroting. Helaas is het niet verder gekomen dan deze 
aankondiging en een gehouden enquête…..

Er ligt dus nog geen wetsvoorstel / aanpassingsvoorstel of 
uitvoeringsbesluit!

Huidige situatie:



- Meepraten mag op elk moment

- Door mee te denken en te praten, ook zonder formeel 
medezeggenschapsrecht, heb je wel invloed

- Financiën is het sluitstuk, de vertaling van wat ervóór 
allemaal besproken en te kiezen is

- Verlies het detail…..het gaat om de hoofdlijnen! 

-

MOVARE wil niet afwachten maar alvast samen groeien naar 
medezeggenschap ook op school-financieel-terrein… 



• Vanuit MOVARE hebben wij in het proces van komen 

tot een schoolbegroting, per stap (zoals genoemd in 

de Kaderbrief) aangegeven op welk moment het van 

belang is om de MR in de vorm van O-overleg of Inf-

informatie mee te nemen/aangesloten te houden.

•

Belangrijke momenten: 



• Evaluatie afgelopen schooljaar (PDCA) 

• Onderwijs (analyse als startpunt voor de uitwerking tbv de begroting) 

• Leerlingen aantal (actueel en meer-jaren ontwikkeling) 

• Leerlingen populatie (meer-jaren ontwikkeling)

• Personeel, personele zorg /ontwikkeling

• School en team-ontwikkeling

• ToDo/Plannen/Wensen/Dromen (Must/Need/Nice-to have) Onderwijs, Onderwijskwaliteit/Methoden 

en Technieken. Passend Onderwijs(SWV) 

• Analyse, ontwikkeling en verandering baten en bekostiging 

• Ontwikkeling kengetallen 

• Conceptbegroting op basis van bekostiging, ontwikkelingen,  plannen, doelstellingen, 

etc…Softclose

Belangrijke mijlpalen



• Kwaliteits agenda

• Kaderbrief

• Cijfermatige schoolrapportage(s)

• Stappenplan meepraten en meedenken

Belangrijke input:




