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Inleiding  
In het onderliggende medezeggenschapsstatuut wordt de medezeggenschapsstructuur van Vonk 
beschreven. Hiermee wordt beoogd dat binnen deze verticale scholengemeenschap1 een 
volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap van medewerkers, studenten en 
ouders plaats kan vinden.   
 
Vonk verzorgt middelbaar beroepsonderwijs en voorbereidend beroepsonderwijs. De Wet educatie 
beroepsonderwijs (Web) is de leidende wetgeving voor het mbo. Hiernaast wordt voor de organisatie 
van het voortgezet onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) gevolgd.   
 
Voor de organisatie van de medezeggenschapsstructuur binnen Vonk is de Web leidend. De 
bevoegdheden die in de Web zijn genoemd zijn aan de CSR en de COR toebedeeld. Hiernaast zijn 
aan de COR een aantal bevoegdheden toegekend vanuit de Wet medezeggenschap scholen (Wms) 
en het  eindexamenbesluit vo. De bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) zijn in de Wet op de 
ondernemingsraden (Wor) beschreven.  
 
In dit statuut wordt het volgende uiteengezet:   

• De structuur van de medezeggenschap  
• De bevoegdheden van de raden  
• De wijze waarop de facilitering voor de raden is geregeld 

 
Het college van bestuur legt de inrichting van de medezeggenschap voor een periode van ten hoogste 
vier jaren vast na instemming door de centrale studentenraad, de ondernemingsraad en de centrale 
ouderraad. 

 
  

 
1 Conform de wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van 11 november 2021, opgenomen in artikel 2.6.1 Web.  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-548.html#:%7E:text=TITEL%206.%20VERTICALE%20SCHOLENGEMEENSCHAP
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Begripsbepalingen 
 
Het college van bestuur (cvb)   Het bevoegd gezag van Vonk (na 1 augustus 2022) 
Verticale scholen gemeenschap  Vonk is een verticale scholengemeenschap zoals benoemd in 

artikel 2.6.1 van de Web 
rvt      raad van toezicht van Vonk 
CSR      centrale studentenraad 
COR      centrale ouderraad 
TOR     tijdelijke ondernemingsraad  
OR      ondernemingsraad 
raden  Als er in dit statuut over de raden wordt gesproken gaat het 

over de centrale raden, zoals de CSR, de COR en de OR 
VOR      vestigingsouderraad 
ODC  onderdeelcommissie van de ondernemingsraad op de 

vestiging 
Wor      Wet op de ondernemingsraden 
Web      Wet educatie beroepsonderwijs 
Wvo     Wet op het voortgezet onderwijs 
Wms     Wet medezeggenschap scholen 
OPR  ondersteuningsplanraad (OPR) samenwerkingsverband vo 
 
 

1. De structuur en de algemene bevoegdheden 
1.1 Centrale medezeggenschapsraden 

1. Het college van bestuur (cvb) van Vonk draagt er zorg voor dat conform artikel 8a.1.4 Web er 
een goed functionerende en effectieve medezeggenschap van medewerkers, studenten en 
ouders is.  

2. Dit houdt in dat het cvb er voor zorgdraagt dat; 
a) één ondernemingsraad (OR), één centrale studentenraad (CSR) en één centrale 

ouderraad (COR) actief is; 
- de OR behartigt de belangen van de medewerkers, zoals bedoeld in de Wet op de 

ondernemingsraden (Wor); 
- de CSR behartigt de belangen van de mbo-studenten, zoals bedoeld in artikel 8a.1.2. 

van de Web;  
- de COR behartigt de belangen van de leerlingen in het vmbo zoals bedoeld in artikel 

8a.1.3 van de Web2;  
b) de samenstelling van een raad zodanig is dat deze uit een representatieve 

vertegenwoordiging van medewerkers, studenten of ouders bestaat; 
c) de medezeggenschapsstructuur zo veel mogelijk aansluit bij de organisatiestructuur, 

de besluitvormingsprocedure en de verantwoordelijkheidsverdeling van Vonk; 
d) de voorzieningen die de raden voor de vervulling van de taken redelijkerwijs nodig 

heeft, beschikbaar worden gesteld (Zie ook artikel 3). 
 

1.2 Decentrale medezeggenschapsraden 
1. Naast de centrale raden is het mogelijk dat een vestiging een eigen ouderraad (VOR), 

leerlingenraad en/of studentenraad heeft. Deze raden fungeren als klankbordgroepen voor het 

 
2 Met inachtneming van de wijziging opgenomen in de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs van 21 november 
2021. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.4&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.2&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.3&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.3&z=2022-01-01&g=2022-01-01
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management van de betreffende vestiging. Hiernaast kunnen de VOR en de studentenraden 
desgevraagd optreden klankbord voor de CSR of de COR.  

2. De leden voor de CSR worden benoemd vanuit de vestigingsstudentenraden, de leden voor 
de COR worden benoemd vanuit de vestigingsouderraden. 

3. De organisatie van deze decentrale raden ligt in handen van de vestigingen.  
4. De decentrale raden hebben geen bijzondere bevoegdheden, zoals advies- of 

instemmingsbevoegdheden.  
5. Vanuit de vo vestigingen, worden leden afgevaardigd voor de ondersteuningsplanraad (OPR) 

van het samenwerkingsverband vo, artikel 4a Wms. Het aantal leden, gekozen uit personeel, 
ouders of leerlingen, betreft elk de helft van het aantal leden dat de ondersteuningsplanraad 
bedraagt. 
 

1.3 De bijeenkomsten van de raden   
1. De raden overleggen, meerdere malen per jaar, afzonderlijk van elkaar.  
2. Iedere raad heeft een onafhankelijke positie ten aanzien van een andere raad en kan zonder 

ruggespraak, zelfstandig beslissingen nemen. 
3. Het cvb stelt de CSR en de COR ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid de 

algemene zaken in de instelling met hem te bespreken art. 8a.2.1 Web. 
4.  De OR heeft jaarlijks meerdere overlegvergaderingen met het cvb.  
5. De raad van toezicht stelt de CSR en de OR ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid 

overleg te voeren met de rvt art. 3.1.4 WEB . 
 
1.4 Gezamenlijke vergadering 

1. Het cvb stelt de raden ten minste eenmaal per jaar in de gelegenheid gezamenlijk de 
algemene gang van zaken in de instelling te bespreken artikel 8a.1.5 Web. 

2. Voorts kan een gezamenlijke vergadering, onder opgave van redenen, door één of meer 
raden worden verzocht.  

3. Het cvb stelt een reglement voor de gezamenlijke vergadering op. 
4. Het cvb heeft de voorafgaande instemming over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting van 

een gezamenlijke vergadering van de raden art. 8a.1.6 Web. Waarbij aandacht wordt besteed 
aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en 
beheer, investeringen en personeel. In het geval er geen gezamenlijke vergadering van de 
raden is, worden de raden afzonderlijk gevraagd om instemming te geven.  

 
1.5 Informatieverstrekking door de raden 

1. De raden maken jaarlijks een schriftelijk verslag van hun werkzaamheden en zorgen ervoor 
dat alle bij de instelling betrokkenen kennis kunnen nemen van het verslag.  

 

1.6  Reglementen van de raden  
1. Het cvb stelt telkens voor een periode van 5 jaar reglementen voor de CSR en de COR vast. 

De reglementen kunnen tussentijds worden gewijzigd art 8a.3.1 en artikel 8a.2.4 Web.  
2. In de reglementen worden regels gesteld omtrent;  

a) het aantal leden van de raad; 
b) de wijze en organisatie van de verkiezingen van de leden van de raad; 
c) de zittingsduur van de leden van de raad; 
d) de wijze waarop wordt gewaarborgd dat de leden van de raad hun uit het lidmaatschap 

van de raad voortvloeiende verplichtingen nakomen; 
e) de voorstellen van de raad, waarover het cvb een standpunt inneemt en de termijnen 

daarvoor; 
f) het verschaffen van informatie door het cvb aan de raad; 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=4a&z=2021-01-01&g=2021-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#:%7E:text=op%20de%20ondernemingsraad.-,Artikel%208a.1.5.%20Bijeenkomst%20studentenraad%2C%20ondernemingsraad%20en%20ouderraad,-2artikel%208a.1.5%20Web
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=3&artikel=3.1.4&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.5&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=1&artikel=8a.1.6&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=3&artikel=8a.3.1&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-548.html#:%7E:text=Artikel%208a.2.4.%20Advies%2D%20en%20instemmingsbevoegdheden%20ouderraad%20vsg
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g) de termijnen binnen welke tot instemming of onthouding van instemming moet worden 
besloten en de termijnen binnen welke advies moet worden uitgebracht; 

h) het toekennen van eventuele andere bevoegdheden dan omschreven in de Web of Wor 
aan de raad. 

3. Het reglement, en elke wijziging ervan, wordt als voorstel aan de betreffende raad voorgelegd. 
4. Het cvb stelt een reglement slechts vast als twee derden van het aantal leden van de 

betreffende raad instemming heeft gegeven.  
5. De OR stelt haar reglement op conform de Wor. 

 

2. De bevoegdheden 
2.1 Algemene bevoegdheden 

1. De raden zijn bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de verticale 
scholengemeenschap betreffen artikel 8a.2.1 Web. 

2. De raden zijn bevoegd over deze aangelegenheden aan het cvb, voorstellen te doen en 
standpunten kenbaar te maken.  

3. De raden zijn bevoegd het cvb te verplichten daarover een standpunt in te nemen en bekend 
te maken. 

4. Het cvb verstrekt de raden desgevraagd tijdig alle inlichtingen, die deze voor de vervulling van 
zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 

 

2.2 Bijzondere bevoegdheden 
1. De raden hebben bijzondere bevoegdheden zoals genoemd in de Web: Instemmings- en  

adviesbevoegdheid;   
a) De bevoegdheden van de CSR zijn conform artikel 8a.2.2 Web, 
b) De bevoegdheden van de COR zijn conform artikel 8a.2.4 Web, voor zover van 

toepassing op het VO, zijn de bevoegdheden in artikel 8a.2.2 door het cvb ook toegekend 
aan de COR. hiernaast zijn een aantal bevoegdheden zoals genoemd in de 
Wms/eindexamenbesluit vo toegekend aan de COR; 

c) De bevoegdheden van de OR zijn beschreven in de Wor en de cao mbo. 
2. De bijzondere bevoegdheden zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende 

aangelegenheid voor de instelling reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet 
gegeven voorschrift. 

2.3 Bevoegdheden in het kader van een fusie 
1. In geval van een voornemen tot een fusie gaat het cvb, in gesprek met de raden om dat 

voornemen te bespreken. De bespreking is gericht op het bereiken van overeenstemming. 
Indien overeenstemming wordt bereikt, wordt dit aangemerkt als instemming met het 
voornemen tot fusie. Bij het ontbreken van overeenstemming wordt dit aangemerkt als het 
onthouden van instemming. In het laatste geval kan de CSR of de COR het geschil 
voorleggen aan de geschillencommissie, bedoeld in artikel 8a.4.1, eerste lid. 

2. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, hebben de CSR, de OR en de COR elk 
afzonderlijk adviesrecht ten aanzien van het voornemen tot fusie, onverminderd het recht het 
geschil voor te leggen aan de geschillencommissie. 

3. Het cvb stelt de raden in de gelegenheid om tijdig, kennis te nemen van de opgestelde fusie-
effectrapportage. 
 
 
 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=2&artikel=8a.2.1&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=2&artikel=8a.2.2&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-548.html#:%7E:text=Artikel%208a.2.4.%20Advies%2D%20en%20instemmingsbevoegdheden%20ouderraad%20vsg
https://wetten.overheid.nl/BWBR0002747/2022-01-01#:%7E:text=Slotformulier%20en%20ondertekening-,Wet%20op%20de%20ondernemingsraden,-Geraadpleegd%20op%2010
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#Hoofdstuk8a_Titeldeel4_Artikel8a.4.1
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2.4 Rol medezeggenschap bij bestuur en toezicht 
1. Conform artikel 3.1.4 Web is de rol van de medezeggenschap bij bestuur en toezicht als volgt; 

a) Een bestuurder en een lid van de rvt worden benoemd op basis van vooraf openbaar 
gemaakte profielschetsen; 

b) de OR en de CSR worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de 
vaststelling of wijziging van een profielschets; 

c) de rvt stelt de raden binnen de instelling in de gelegenheid twee leden voor te dragen voor 
een sollicitatiecommissie voor het benoemen van een bestuurder: 

• een lid van of namens de OR en 
• een lid van of namens de CSR of COR; 
d) de rvt hoort de OR en de CSR vertrouwelijk over een voorgenomen beslissing tot 

benoeming of ontslag van een bestuurder of over de bestuurder in de zin van de Wor. Het 
horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de 
besluitvorming 

e) de CSR heeft de bevoegdheid advies uit brengen over een voorgenomen beslissing tot 
benoeming of ontslag van een bestuurder of over de bestuurder in de zin van de Wor; 

f) de OR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor een lid van 
de rvt. 

 
2.5 Verplichtingen voor het CvB die uit de adviesbevoegdheid voortvloeien 

1. Indien bij een te nemen besluit vooraf advies dient te worden gevraagd aan één van de raden, 
draagt het cvb conform artikel 8a.2.2a Web er zorg voor dat:  
a) advies wordt gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan 

zijn op de besluitvorming; 
b) de raad in de gelegenheid wordt gesteld met het cvb overleg te voeren voordat dit advies 

wordt uitgebracht; 
c) de raad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waarop aan 

het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven;  
d) de raad, indien het cvb het advies niet of niet geheel wil volgen, in de gelegenheid wordt 

gesteld nader overleg met het cvb te voeren alvorens de beslissing definitief wordt 
genomen. 

3. De wijze waarop de facilitering is geregeld 
1. Het cvb zorgt ervoor dat de raden de beschikking krijgen over de voorzieningen die nodig zijn, 

zoals ruimten om te werken en te vergaderen en middelen en materialen voor zover dat 
redelijk en nodig is. 

2. Het cvb stelt aan de raden voldoende faciliteiten ter beschikking om de taken van de raad 
goed te kunnen uitvoeren. In ieder geval geldt dat voor: 
a) het organiseren van de verkiezingen van de leden van de raad; 
b) de ambtelijke ondersteuning van de raad; 
c) het volgen van cursussen door de leden van de raad; 
d) het organiseren van contacten intern en contacten met externe deskundigen. 

3. Leden van de CSR en de COR komen in aanmerking voor vacatiegelden en vergoeding van 
reiskosten volgens de binnen Vonk vastgestelde vacatieregeling.  

4. Vaststelling en geldigheidsduur 
1. Iedere raad geeft instemming tot vaststelling van dit statuut. 
2. Dit statuut wordt na instemming van de raden voor vier jaar vastgesteld door het cvb. 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=3&artikel=3.1.4&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0007625&hoofdstuk=8a&titeldeel=2&artikel=8a.2.2a&z=2022-01-01&g=2022-01-01
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3. Uiterlijk drie maanden voordat deze termijn is afgelopen treedt het cvb met de OR, CSR en de 
COR in overleg om opnieuw de medezeggenschapsinrichting van de instelling tegen het licht 
te houden en wijzigingen in het medezeggenschapsstatuut vast te leggen.  

4. Het cvb, de OR, de CSR en de COR kunnen voorstellen doen tot wijziging van het statuut 
ongeacht het verloop van de genoemde termijn. 

 
Bij het medezeggenschapsstatuut behoren de volgende reglementen en regelingen: 
1. De reglementen per raad  
2. De regeling vacatiegelden CSR en COR. 
 
In een bijlage bij dit statuut is een weergave gegeven van de bevoegdheden van de raden. Voor de 
OR zijn een aantal bevoegdheden meegenomen in dit overzicht. De OR heeft hiernaast 
bevoegdheden op basis van de Wor en de cao mbo. Deze zijn niet in deze bijlage meegenomen.  

 
Bijlage: Bevoegdheden raden op basis van de Web 
 

Medezeggen- 
schap Medezeggenschapsstatuut  

art. 8a.1.4 Web 
instemming CSR, COR, 

OR 

Medezeggen- 
schap Reglement CSR, art. 8a.1.1, 8a 1.2, 8a.1.3  Web 

 
Reglement COR, art. 8a.2.4 Web 
 
Reglement OR, art. 6 t/m 14 Wor 

Instemming 

Instemming 

instemming 

CSR 

COR 

OR 

Financiële 
begroting 

De hoofdlijnen van de begroting  
art. 8a.1.6 Web instemming CSR, COR, 

OR 

Statuut en 
gedragscode 

Het studentenstatuut, de huisregels en 
gedragscode voor studenten en vavo-studenten, 
art. 8a.2.2 Web. 

Het leerlingenstatuut, de huisregels, gedragscode 
voor leerlingen en ouders. 

De gedragscode voor medewerkers. 

Leerlingen-en studentenstatuut 

instemming 

 

Instemming 

instemming 

advies 

CSR 

 

COR 

OR 

OR 

Klachten-
regeling 

De beroeps- en klachtenregelingen voor: 

studenten, vavo-studenten, art. 8a.2.2 Web. 

ouders en leerlingen 

medewerkers 

 

instemming 

instemming 

instemming 

 

CSR  

COR 

OR 

Vrijwillige 
bijdrage 

De hoogte en de besteding van de vrijwillige ouder- 
of studentbijdrage, alsmede de wijze waarop deze 
bijdrage tussen student of vavo-student en bevoegd 
gezag wordt overeengekomen art. 8a.2.2 Web 

 

Instemming 

 

 

CSR 
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Vaststelling of wijziging van de hoogte en de 
vaststelling of wijziging van de bestemming van de 
middelen die van de ouders wordt gevraagd zonder 
dat daartoe een wettelijke verplichting bestaat dan 
wel zijn ontvangen op grond van een overeenkomst 
die door de ouders is aangegaan (art. 8a 2.4 Web) 

instemming COR 

 

Schoolkosten Het beleid met betrekking tot het beperkt en 
beheersbaar houden van de middelen die van de 
studenten en vavo-studenten worden gevraagd 
voor schoolkosten die door het bevoegd gezag 
noodzakelijk worden bevonden, art.8a.2.2 Web. 

De vaststelling of wijziging van het beleid met 
betrekking tot het beheersbaar houden van de 
middelen die van de ouders worden gevraagd voor 
schoolkosten, met uitzondering van lesmateriaal als 
bedoeld in artikel 6e, tweede lid, Wvo, die door het 
bevoegd gezag noodzakelijk worden bevonden, art. 
8a.2.4 Web. 

Instemming 

 

 

instemming 

CSR 

 

 

COR 

Informatie-
deling 

De wijze waarop informatie wordt gegeven over de 
inhoud, planning en organisatie van het onderwijs 
en de examens, art.8a.2.2 Web. 

Vaststelling of wijziging van het beleid ten aanzien 
van de uitwisseling van informatie tussen het 
bevoegd gezag en ouders, art 8a.2.4 Web. 

instemming 

 

instemming 

CSR 

 

COR 

 

Informatie-
deling 

De te verstrekken informatie aan aspirant-studenten 
van beroepsopleidingen, bedoeld in artikel 6.1.3a. 

advies CSR 

Stagefonds De besteding van stagefondsen, art.8a.2.2 Web. instemming CSR 

MBO 
studentenfonds 

Het beleid bij de toepassing van artikel 8.1.5 Web, 
Mbo studentenfonds. 

instemming CSR 

OOK De model-onderwijsovereenkomst, art.8a.2.2 Web. instemming CSR 

POK De model-praktijkovereenkomst, art.8a.2.2 Web. instemming CSR 

Intake-
procedure 

Het beleid met betrekking tot intake- en 
assessmentprocedures, art.8a.2.2 Web. 

advies CSR 

Kwaliteitszorg De rol van studenten, vavo-studenten en leerlingen 
bij de interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie, art. 
8a.2.2 Web. 

advies CSR, COR 

Selectie-
procedure 

De regeling die het bevoegd gezag vaststelt voor 
de selectiecriteria en de selectieprocedure, bedoeld 
in artikel 8.2.2a. 

advies CSR 

Schoolgids Schoolgids vmbo, art. 8a.2.4 Web. instemming  COR 

Schoolplan  
Schoolplan (art. 10 Wms) 
 

advies  
instemming 

COR 
OR  

Vrije dagen  organisatie- en roostervrije dagen voor leerlingen. 
(art. 10-11 Wms)  

advies 
instemming 

COR 
OR 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#Hoofdstuk6_Titeldeel1_Artikel6.1.3a
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#Hoofdstuk8_Titeldeel1_Artikel8.1.5
https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#Hoofdstuk8_Titeldeel2_Artikel8.2.2a
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voor medewerkers 
 

Examenregeling 
VO 

Het examenreglement (+herkansingsregeling) en 
PTA voor het vo, art. 31b lid 3 Eindexamenbesluit 
vo.  

Jaarlijks en bij wijziging tijdens schooljaar 

instemming  COR 

Examenregeling 
vavo 

Het examenreglement (+herkansingsregeling) en 
PTA voor de vavo, art 31 en 31b en c 
eindexamenbesluit vo. 

Jaarlijks en na wijziging tijdens het schooljaar 

instemming CSR 

Toelating, 
schorsing en 
verwijdering 

Het beleid met betrekking tot toelating, schorsing en 
verwijdering van studenten, vavo-studenten, 
art.8a.2.2 Web. 

Het beleid m.b.t. toelating, schorsing en 
verwijdering van leerlingen 

instemming 

 

advies 

CSR 

 

COR 

Privacy De wijze van vastleggen van studievorderingen van 
studenten en vavo-studenten en in dat verband het 
beleid met betrekking tot bescherming van de 
privacy van studenten en vavo-studenten, art.8a.2.2 
Web. 

Vaststelling of wijziging van een regeling over het 
verwerken van en de bescherming van 
persoonsgegevens van ouders en leerlingen, art 
8a.2.4 Web. 
 
Vaststelling of wijziging van een regeling over het 
verwerken van en de bescherming van 
persoonsgegevens van medewerkers. 
 

instemming 

 

instemming 

 

 

instemming 

CSR 

 

COR 

 

 

OR 

Veiligheid en 
gezondheid 

De regels op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en welzijn voor zover deze de studenten, vavo-
studenten en leerlingen betreffen, art.8a.2.2 Web. 

De regels op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en welzijn voor zover deze de medewerkers 
betreffen. 

instemming 

 

instemming 

CSR, COR 

 

OR 

Onderwijstijd Het onderwijsprogramma indien dit minder uren als 
bedoeld in artikel 7.2.7, derde of vierde lid, omvat 
art 8a2.2 Web. 

De gerealiseerde onderwijstijd vmbo, art. 14 
Wms/art. 6g Wvo. De jaarlijkse vaststelling van het 
totaal aantal uren en soort activiteiten dat als 
onderwijstijd wordt geprogrammeerd en het 
lesuitvalbeleid, art. 14 Wms 

Lesuitvalbeleid 

instemming 

 

instemming 

 

 

advies 

CSR 

 

COR 

 

 

OR 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0007625/2022-01-01#Hoofdstuk7_Titeldeel2_Paragraaf2_Artikel7.2.7
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Voorzieningen Werkomstandigheden en voorzieningen voor 
studenten en vavo-studenten binnen de 
scholengemeenschap art.8a.2.2 Web. 

Beleid m.b.t. voorzieningen voor leerlingen.  

advies  

 

instemming 

CSR 

 

COR 

Grondslag Verandering van de grondslag van de school art. 
8a.2.2. Web advies CSR, COR, 

OR 

Inkrimping, 
uitbreiding, 
fusie, 

Inkrimping, uitbreiding, fusie en overdracht van de 
instelling, beëindiging van opleidingen en 
samenwerking met andere instellingen bij de 
uitvoering van opleidingen, art, 8a.2.2 Web. 

Voornemen tot fusie 

Regeling van de gevolgen voor ouders met 
betrekking tot een aangelegenheid omtrent 
beëindiging, belangrijke inkrimping, uitbreiding van 
werkzaamheden van een school of een belangrijk 
onderdeel daarvan, dan wel vaststelling of wijziging 
van het beleid ter zake, art. 8a. 2.4 Web. 

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. 8a.2.4 Web. 

advies 

 

 
instemming 

 

advies 

 

 

advies 

CSR, OR 

 

 
CSR, COR, 
OR 

 

COR 

 

 

COR 
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