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Algemeen 
 
 
Begripsbepaling 
 
Artikel 1  
Dit reglement verstaat onder:  
a. bevoegd gezag: Onderwijsgroep Zuidwest-Drenthe, vertegenwoordigd door de direc-

teur-bestuurder, als bedoeld in artikel 32b van de Wet op het Voortgezet Onderwijs; 
b. deelraad: de deelraad Diever en de deelraad VSO Meppel, als bedoeld in artikel 20 van 

de wet. 
c. deelschool: Lyceum, Beroepencollege, Praktijkschool, VSO Meppel en Diever. 
d. geleding: het personeel, de ouders of de leerlingen. 
e. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggen- 

schapsraad als bedoeld in artikel 4 van de wet. 
f. leerlingen:  de leerlingen van de school. 
g. managementstatuut: het statuut dat de verhouding regelt tussen de Raad van Toezicht 

en directeur-bestuurder en de verhouding tussen de directeur Onderwijs en Personeel 
en de overige leden van de schoolleiding en de PLG’s. 

h. ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen. 
i. personeel: het personeel dat in dienst is bij het bevoegd gezag, dan wel tenminste 6 

maanden te werk gesteld is zonder benoeming bij het bevoegd gezag en dat werk-
zaam is op de school. 

j. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
k. schoolgids: schoolwiki waarin informatie is opgenomen over de werkwijze van de 

school zoals bedoeld in artikel 24a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 
l. schoolleiding: de directeur Onderwijs en Personeel, de deelschoolleiders en de staf-

hoofden. 
m. wet: de Wet Medezeggenschap op Scholen (Stb. 2006 , 658), hierna te noemen WMS. 

 
 
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 
Artikel 2   
Er is voor alle scholen die het bevoegd gezag in stand houdt een Gemeenschappelijke Me-
dezeggenschapsraad. De leden van de GMR worden rechtstreeks gekozen. Voor de deel-
scholen Diever en VSO Meppel is tevens een deelraad actief. 
 
Artikel 3   
1. De GMR bestaat uit uit maximaal 20 leden van wie  

a. maximaal 10 leden uit en door het personeel worden gekozen. 
b. maximaal 5 leden uit en door ouders/verzorgers worden gekozen.  
c. maximaal 5 leden uit en door de leerlingen worden gekozen. 
Hieronder ligt de afspraak: Het aantal leden van 1. de personeelsgeleding en van 2. de 
ouder- en leerlinggeleding gezamenlijk zal niet meer dan respectievelijk 10 en 10 be-
dragen. 

2. Indien niet aan het gestelde in het eerste lid onder b en c kan worden voldaan omdat 
onvoldoende ouders dan wel leerlingen bereid zijn lid te worden, kan de niet door de 
desbetreffende groep ingevulde plaats worden toebedeeld aan de andere groep. 

 
Artikel 4   
Geen lid van de GMR kunnen zijn: 
1. zij die deel uitmaken van het bevoegd gezag en 
2. directeuren, deelschoolleiders en stafhoofden. 
 
 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=4&artikel=20&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=4&artikel=20&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002399&titeldeel=II&afdeling=I&hoofdstuk=I&paragraaf=1&artikel=24a&z=2017-01-01&g=2017-01-01
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Kandidaatstelling en verkiezing 
 
Artikel 5 
Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor het doen houden van de verkiezingen van de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad is belast met de uitvoering daarvan en hij benoemt daartoe een verkiezingscommissie. 
 
Artikel 6 
1. De leiding van de verkiezing van de leden van de GMR ligt bij de GMR. 
2. De GMR benoemt een verkiezingscommissie. 
3. De GMR bepaalt de samenstelling, werkwijze, en de bevoegdheden van de verkie-

zingscommissie alsmede de wijze waarop over bezwaren inzake besluiten van de ver-
kiezingscommissie wordt beslist. 

4. De GMR bepaalt tenminste zes weken voor de beoogde datum de datum van de ver-
kiezing, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. 

5. De GMR stelt het bevoegd gezag, de ouders, de leerlingen en het personeel in kennis 
van de tijdstippen. 

6. Zij die op de dag van de kandidaatstelling deel uitmaken van het personeel of ouder 
dan wel leerling zijn, zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar tot lid van de GMR. 

7. Indien uit de ouders, de leerlingen en het personeel niet meer kandidaten zijn gesteld 
dan er zetels in de GMR voor die geleding zijn, dan vindt voor die geleding geen ver-
kiezing plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen.  

8. De GMR stelt het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten daarvan 
tijdig vóór de verkiezingsdatum in kennis. 

 
Artikel 7 
1. De verkiezing vindt plaats bij geheime, schriftelijke stemming. 
2. Uiterlijk één week voor de datum van de verkiezingen zendt de GMR aan de kiesge-

rechtigden een gewaarmerkt stembiljet dat de namen van de kandidaten uit de betref-
fende geleding van de kiesgerechtigden bevat.  

3. Een kiesgerechtigde brengt ten hoogste evenveel stemmen uit als er zetels voor zijn 
geleding in de deelraad zijn. Op een kandidaat kan slechts één stem worden uitge-
bracht. 

4. Een kiesgerechtigde kan bij schriftelijke volmacht met overgave van zijn stembiljet een 
ander, die tot dezelfde geleding behoort, zijn stem laten uitbrengen. Een kiesgerech-
tigde kan voor ten hoogste één andere kiesgerechtigde bij volmacht een stem uit-
brengen. 

 
Artikel 8 
1. Gekozen zijn de kandidaten die achtereenvolgens het hoogste aantal stemmen op zich 

hebben verenigd. Indien er voor de laatste te bezetten zetel meer kandidaten zijn die 
een gelijk aantal stemmen op zich verenigd hebben, beslist tussen hen het lot.  

2. De uitslag van de verkiezingen wordt door de GMR vastgesteld en schriftelijk bekend-
gemaakt aan het bevoegd gezag, de geledingen en de betrokken kandidaten. 

 
 
Uitsluiting van leden 
 
Artikel 9   
1. De leden van de GMR komen de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na. 
2. De GMR kan tot het oordeel komen dat een lid van de GMR de in het eerste lid bedoel-

de verplichtingen niet nakomt, indien het betrokken lid: 
a. hetzij ernstig nalatig is in het naleven van de bepalingen van de wet en van het 

GMR-reglement; 
b. hetzij de plicht tot geheimhouding schendt over gegevens waarvan hij het ver-

trouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden; 
c.  hetzij een ernstige belemmering vormt voor het functioneren van de GMR. 

3.  Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de GMR met een meerder-
heid van tenminste tweederde deel van het aantal leden besluiten het betreffende lid 
te wijzen op zijn verplichtingen dan wel het desbetreffende lid verzoeken zich terug te 
trekken als lid van de GMR. 
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4. Ingeval van een oordeel als bedoeld in het tweede lid kan de geleding waaruit en 
waardoor het betrokken lid is gekozen, met een meerderheid van tenminste tweederde 
besluiten het lid van de GMR uit te sluiten van de werkzaamheden van de GMR voor de 
duur van ten hoogste drie maanden.  

5. De GMR pleegt ingeval van het in het tweede lid bedoelde oordeel en ingeval van een 
voornemen als bedoeld in het derde lid zoveel als mogelijk overleg met de geleding 
waardoor het betrokken lid is gekozen, rekening houdend met de vertrouwelijkheid 
van gegevens. 

6. Een in het tweede lid bedoeld oordeel wordt schriftelijk aan het betrokken lid kenbaar 
gemaakt. 

7. Een in het derde en vierde lid bedoeld besluit kan niet worden genomen dan nadat het 
betrokken lid in de gelegenheid is gesteld schriftelijk kennis te nemen van de tegen 
hem ingebrachte bezwaren en tevens in de gelegenheid is gesteld zich daartegen te 
verweren, waarbij hij zich desgewenst kan doen bijstaan door een raadsman. 

 
 
Tijdelijke vacature 
 
Artikel 10 
 
1. Indien een lid van de GMR meer dan 3 maanden afwezig is, dan wijst de GMR een tijdelij-

ke vervanger aan (totdat het afwezige lid weer beschikbaar is) die daar volgens de vast-
gestelde uitslag, als bedoeld in artikel 8 van dit reglement, daarvoor als eerste in aan-
merking komt. Als er geen opvolgende kandidaten zijn, dan wordt via een oproep en 
eventuele verkiezingen de tijdelijke plek ingevuld. 

2. Betreft de vervanger een personeelslid dan zal deze recht hebben op dezelfde toewij-
zing van faciliteiten als een regulier lid voor de duur dat de vervanging duurt. 

 
 
Bezwarenregeling verkiezingen 
 
Artikel 11 
1. Tegen een besluit van de verkiezingscommissie met betrekking tot:  

a. de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van aanvang en 
einde van de stemming.  

b. de geldigheid van de kandidaatstelling.  
c. de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen.  

2. kan iedere belanghebbende binnen twee weken na de bekendmaking van het desbe-
treffende besluit bezwaar maken bij de verkiezingscommissie, die dit binnen twee we-
ken met een commentaar voorlegt aan de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad.  

3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad beslist zo spoedig mogelijk doch niet 
later dan binnen twee weken nadat het bezwaar met voornoemd commentaar aan de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is voorgelegd. Zo nodig treft de ge-
meenschappelijke ondernemingsraad daarbij de noodzakelijke voorzieningen.  

 
 
Zittingsduur  
 
Artikel 12   
1. Een lid van de GMR heeft daarin zitting voor een periode van 4 jaar.  
2. Een lid van de GMR treedt na zijn zittingsperiode af en is terstond herkiesbaar. 
3. Er geldt een maximale aaneengesloten zittingsduur van tweemaal een periode van vier 

jaar. 
4. Een lid dat ter vervulling van een tussentijdse vacature is aangewezen of verkozen, 

treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is aangewezen of verkozen, 
zou moeten aftreden. 

5. Behalve door periodiek aftreden eindigt het lidmaatschap van de GMR: 
a. door overlijden. 
b. door opzegging door het lid. 
c.  door ondercuratelestelling. 
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d. door het bereiken van de maximale zittingsduur. 
e. zodra een lid geen deel meer uitmaakt van de geleding waardoor hij is gekozen. 

 
 
Tussentijdse vacature 
 
Artikel 13   
1. In geval van een tussentijdse vacature wijst de GMR tot opvolger van het betrokken lid 

aan de kandidaat uit de desbetreffende geleding die blijkens de vastgestelde uitslag, 
als bedoeld in artikel 8 van dit reglement, daarvoor als eerste in aanmerking komt. 

2. De aanwijzing geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de vacature. De GMR 
doet van deze aanwijzing mededeling aan het bevoegd gezag, de geledingen en de 
betrokken kandidaat. 

3. Indien uit de ouders, de leerlingen en het personeel minder kandidaten zijn gesteld dan 
er zetels in de GMR voor die geleding zijn, of indien er geen opvolger als bedoeld in 
het eerste lid aanwezig is, kan in de vacature(s) worden voorzien door het houden van 
een tussentijdse verkiezing. In dat geval zijn de artikelen 5 t/m 8 van dit reglement van 
toepassing. 

 
 
Algemene taken en bevoegdheden van de GMR 
 
Overleg met bevoegd gezag 
 
Artikel 14   
1. Het bevoegd gezag en de GMR komen bijeen indien daarom onder opgave van rede-

nen wordt verzocht door de GMR, een geleding van de GMR of het bevoegd gezag, 
doch minimaal vier keer per jaar. 

2. Indien tweederde deel van de leden van de GMR en de meerderheid van elke geleding 
dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid bedoelde bespreking met el-
ke geleding afzonderlijk. 

 
 
Initiatiefbevoegdheid 
 
Artikel 15   
1. De GMR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de algemene gang 

van zaken betreft in alle deelscholen. Hij is bevoegd over deze aangelegenheden aan 
het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.  

2. Het bevoegd gezag brengt op deze voorstellen binnen drie maanden een schriftelijke, 
met redenen omklede reactie uit aan de GMR. Alvorens over te gaan tot het uitbren-
gen van deze reactie, stelt het bevoegd gezag de GMR tenminste eenmaal in de gele-
genheid met hem overleg te voeren over de voorstellen van de GMR. 

3. Indien tweederde deel van de leden van de GMR en de meerderheid van elke geleding 
dat wensen, voert het bevoegd gezag de in het eerste lid en tweede lid bedoelde be-
spreking met elke geleding afzonderlijk. 

 
 
Openheid, onderling overleg en gelijke behandeling 
 
Artikel 16  
1. De GMR bevordert naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in en 

tussen de scholen. 
2. De GMR waakt voorts in de scholen in het algemeen tegen discriminatie op welke 

grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder 
de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandi-
capten en allochtone werknemers. 

3. De GMR doet aan alle bij de scholen betrokkenen via de paperclip schriftelijk verslag 
van zijn werkzaamheden en stelt de geledingen in de gelegenheid om over aangele-
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genheden die de betrokken geleding in het bijzonder aangaan met hem overleg te 
voeren. 

 
 
Algemeen informatierecht 
 
Artikel 17   
De GMR ontvangt van het bevoegd gezag, al dan niet gevraagd, tijdig alle inlichtingen die 
deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig heeft. 
1. De GMR ontvangt in elk geval de stukken waarvan sprake is in artikel 8, lid 2 van de 

WMS. 
2. Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een 

geleding van de GMR, dan wordt dat voorstel gelijktijdig ter kennisneming aan de an-
dere geledingen van de GMR aangeboden. Daarbij verstrekt het bevoegd gezag over-
zicht van de beweegredenen van het voorstel, alsmede de gevolgen die de uitwerking 
van het voorstel naar verwachting zal hebben voor personeel, ouders en leerlingen en 
van de naar aanleiding daarvan genomen maatregelen. 

 
 
Raad van Toezicht 
 
Artikel 18   
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt, op grond van artikel 24d van de 
Wet op het voortgezet onderwijs, in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te 
doen. Binnen Stad & Esch moet een voordracht voor een benoeming van één van de leden 
van de Raad van Toezicht altijd een unanieme voordracht zijn van de selectiecommissie. 
 
 
Jaarverslag 
 
Artikel 19   
1. De GMR stelt jaarlijks een verslag van zijn werkzaamheden in het afgelopen jaar vast 

en zendt dit verslag ter kennisneming aan het bevoegd gezag, de schoolleiding, het 
personeel, de ouders en de leerlingen.  

2. De GMR draagt er zorg voor dat het verslag ten behoeve van belangstellenden binnen 
de schoolwiki en op de website beschikbaar is. 

 
 
Openbaarheid en geheimhouding 
 
Artikel 20   
1. De vergadering van de GMR is openbaar, tenzij over individuele personen wordt gesp-

roken of de aard van een te behandelen zaak naar het oordeel van eenderde van de 
leden zich daartegen verzet. 

2. Indien bij een vergadering of een onderdeel daarvan een persoonlijk belang van een 
van de leden van de GMR in het geding is, kan de GMR besluiten dat het betrokken lid 
aan die vergadering of dat onderdeel daarvan niet deelneemt. De GMR besluit dan te-
gelijkertijd dat de behandeling van de desbetreffende aangelegenheid in een besloten 
vergadering plaatsvindt. 

3. De leden van de GMR zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun 
hoedanigheid vernemen, ten aanzien waarvan het bevoegd gezag dan wel de GMR hun 
geheimhouding heeft opgelegd of waarvan zij, in verband met opgelegde geheimhou-
ding, het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen. Het voornemen om geheimhou-
ding op te leggen wordt zoveel mogelijk vóór de behandeling van de betrokken aan-
gelegenheid meegedeeld. 

4. Degene die de geheimhouding zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, oplegt, 
deelt daarbij tevens mede welke schriftelijke of mondelinge verstrekte gegevens onder 
de geheimhouding vallen en hoelang deze dient te duren, alsmede of er personen zijn 
ten aanzien van wie de geheimhouding niet in acht behoeft te worden genomen. 

5. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van 
de raad, noch door beëindiging van de band van de betrokkene met de school. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2017-01-01#Hoofdstuk2_Artikel8
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Bevoegdheden van de GMR  
 
 
Bijzondere bevoegdheden 
 
Artikel 21 
Alle bevoegdheden horende bij de medezeggenschapsraden van de scholen zijn overgedra-
gen aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 
 
Instemmings- en adviesbevoegdheden 
 
Artikel 22 
Het bevoegd gezag behoeft de voorafgaande instemming of het advies van de GMR voor 
elk door het bevoegd gezag te nemen besluit met betrekking tot in ieder geval de aangele-
genheden genoemd in de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR.  
 
 
Advies- of instemmingsbevoegdheid personeels-, ouder- of leerlingendeel 
 
Artikel 23 
Indien het bevoegd gezag een voorstel voor advies of instemming voorlegt aan een gele-
ding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, wordt dat voorstel gelijktijdig ter 
kennisneming aan de andere geleding of geledingen aangeboden. Daarbij wordt tevens een 
overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het voorstel, alsmede van de gevolgen die 
de uitwerking van het voorstel naar verwachting zal hebben voor het personeel, ouders en 
leerlingen en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.  
 
 
Termijn 
 
Artikel 24 
De geldigheidsduur van bijzondere advies- en instemmingbevoegdheden die ingevolge de 
toepassing van artikel 25 tweede lid van de wet, in het reglement zijn opgenomen, bedraagt 
ten hoogste twee jaren en wordt telkens stilzwijgend met een periode van twee jaar ver-
lengd. 
 
 
Besluitvorming 
 
Artikel 25 
1. Tenzij de wet anders bepaalt, neemt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 

zijn besluiten met een gewone meerderheid van stemmen in een vergadering waarin 
tenminste de helft van het aantal leden aanwezig is.  

2. Ter vergadering zijn de aanwezige leden verplicht hun stem voor of tegen uit te bren-
gen. Blanco stemmen of onthouding van stemmen is niet mogelijk.  

3. Indien over een voorstel geen stemming wordt gevraagd is het voorstel aangenomen.  
4. Indien de stemmen staken in een voltallige vergadering of in een conform het vijfde lid 

bepaalde opnieuw belegde vergadering, is het voorstel niet aangenomen.  
5. Tenzij alle leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aanwezig zijn, 

wordt bij staking van stemmen het nemen van een besluit uitgesteld tot een volgende 
vergadering, waarin de beraadslagingen kunnen worden heropend. Deze opnieuw te 
beleggen vergadering dient alsdan binnen twee weken te worden gehouden.  

6. Indien ingevolge het vijfde lid door het staken der stemmen een tweede vergadering 
belegd moet worden en dit heeft tot gevolg dat de op grond van dit reglement of door 
het bevoegd gezag gestelde besluitvormingstermijn wordt overschreden, dan wordt 
de besluitvormings-termijn met twee weken verlengd. De gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag hiervan onverwijld in kennis.  

7. De in de leden 1 tot en met 6 beschreven wijze van besluitvorming is van overeenkom-
stige toepassing op de vergadering van een geleding.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2017-01-01#Hoofdstuk3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/2017-01-01#Hoofdstuk3
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Artikel 26 
1. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 26 van 

de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR wordt niet genomen dan na afwe-
ging van in elk geval de onderwijskundige, de personele en de materiële belangen, 
welke afweging schriftelijk in de motivering van het besluit tot uitdrukking wordt ge-
bracht.  

2. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 33 van 
de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR wordt genomen met inachtne-
ming van in elk geval de besluiten tot vaststelling van het schoolplan, de hoofdlijnen 
van de bestemming van de financiële middelen en het organisatiebeleid van de school.  

3. Een besluit met betrekking tot een aangelegenheid als bedoeld onder nummer 35 van 
de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR wordt genomen met inachtne-
ming van in elk geval de onderwijskundige doelstellingen van de school en de vormge-
ving van het onderwijs zoals neergelegd in het schoolplan.  

 
 
Adviesaanvragen 
 
Artikel 27 
1. Indien een te nemen besluit ingevolge het bepaalde in de regeling Medezeggenschaps-

bevoegdheden GMR vooraf voor advies dient te worden voorgelegd aan de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad, draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat:  
a. dit advies schriftelijk wordt gevraagd op een zodanig tijdstip, dat het advies van 

wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 
b. de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tijdig in de gelegenheid wordt 

gesteld met hem overleg te voeren voordat advies wordt uitgebracht.  
3. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad brengt op een adviesaanvrage als 

bedoeld in lid 1 binnen drie weken een schriftelijke, met redenen omklede reactie uit 
aan het bevoegd gezag. Van de deze termijn kan slechts op basis van consensus in 
overleg tussen het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
worden afgeweken.  

4. Indien het bevoegd gezag binnen de in lid 2 bedoelde termijn geen advies van de ge-
meenschappelijke medezeggenschapraad heeft ontvangen, wordt de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad geacht een positief advies te hebben uitgebracht.  

5. Met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde termijn brengt de gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad schriftelijk advies uit aan het bevoegd gezag.  

6. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis wordt gesteld van de wijze waar-
op aan het uitgebrachte advies gevolg wordt gegeven.  

7. Indien het bevoegd gezag het advies van de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad niet of niet geheel wil volgen, worden de redenen daartoe zo spoedig mogelijk, 
doch in ieder geval binnen twee weken, schriftelijk aan de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad meegedeeld en draagt het bevoegd gezag er zorg voor dat de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid wordt gesteld nader 
overleg met hem te voeren alvorens het besluit definitief wordt genomen. 

 
 
Termijn verzoek instemming 
 
Artikel 28 
1. Het bevoegd gezag legt voorafgaand aan voorgenomen besluit ingevolge het bepaal-

de in de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR dit voorgenomen besluit 
schriftelijk ter instemming aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor.  

2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad deelt het bevoegd gezag binnen drie 
weken mee of met dit voorgenomen besluit wordt ingestemd.  

3. Het bevoegd gezag draagt er zorg voor dat de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad of een deel daarvan in de gelegenheid wordt gesteld met hem overleg te 
voeren voordat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of een deel daarvan 
zijn beslissing over de gevraagde instemming aan het bevoegd gezag meedeelt.  

4. Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het bevoegd gezag niet binnen 
de in het tweede lid genoemde termijn heeft medegedeeld of de gemeenschappelijke 
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medezeggenschapsraad aan het voorgenomen besluit zijn instemming verleent, wordt 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad geacht zijn instemming met het 
voorgenomen besluit te hebben verleend.  

5. Van de in het eerste lid genoemde termijn kan slechts op basis van consensus in over-
leg tussen het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of 
een deel daarvan worden afgeweken.  

6. Met inachtneming van de in het tweede lid bedoelde termijn stelt de gemeenschappe-
lijke medezeggenschapsraad of een deel daarvan het bevoegd gezag schriftelijk in 
kennis van zijn besluit.  

 
 
Nadere regels bijzondere bevoegdheden 
 
Artikel 29 
1. De bevoegdheden op grond van de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR 

zijn niet van toepassing, voor zover de desbetreffende aangelegenheid voor de scho-
len reeds inhoudelijk is geregeld in een bij of krachtens wet gegeven voorschrift. De 
bevoegdheden van het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat 
uit en door het personeel is gekozen, zijn niet van toepassing, voor zover de desbetref-
fende aangelegenheid voor de scholen reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve 
arbeidsovereenkomst.  

2. De bevoegdheden op grond van het bepaalde in de regeling Medezeggenschapsbe-
voegdheden GMR zijn niet van toepassing voor zover het betreft een aangelegenheid 
als bedoeld in artikel 40a van de Wet op het Voortgezet Onderwijs, voor zover het in 
deze leden bedoelde overleg niet besluit de aangelegenheden ter behandeling aan het 
personeelsdeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over te laten.  

 
Artikel 30 
1. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de 

wet, een medezeggenschapsreglement voor de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad vast.  

2. Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens de 
wet, een medezeggenschapsstatuut vast.  

3. Het bevoegd gezag legt het reglement en statuut, daaronder elke wijziging ervan me-
de begrepen, als voorstel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor en 
stelt het slechts vast voor zover het voorstel de instemming van ten minste twee der-
den van het aantal leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft 
verworven.  

 
Artikel 31 
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is, overeenkomstig artikel 12, lid 2, aanhef 
en onderdeel d van de Algemene Wet Gelijke Behandeling, in welk geval artikel 21, tweede 
lid van de Algemene wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen van overeenkomstige 
toepassing is voor wat betreft het onderscheid, bedoeld in die wet of in artikel 7:646 BW, 
bevoegd een schriftelijk verzoek in te dienen bij de Commissie gelijke behandeling om te 
onderzoeken of onderscheid wordt gemaakt. 
 
 
Voorzieningen 
 
Artikel 32 
Het bevoegd gezag staat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het gebruik toe 
van de voorzieningen, waarover het kan beschikken en die de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. 
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Scholing 
 
Artikel 33 
Het bevoegd gezag stelt de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de 
gelegenheid om gedurende een door dat bevoegd gezag en de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad gezamenlijk vast te stellen deel van de normjaartaak de scholing te ont-
vangen die de leden van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor de vervulling 
van hun taak nodig hebben. Het personeel van de school wordt in de gelegenheid gesteld 
deze scholing als onderdeel van de normjaartaak en met behoud van salaris te ontvangen.  
2. Het deel van de jaartaak, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld op een zodanige 
omvang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de taakvervulling door de leden van de ge-
meenschappelijke medezeggenschapsraad.  
 
 
Procesbevoegdheid gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
 
Artikel 34 
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan in rechte optreden indien de vor-

dering strekt tot naleving door het bevoegd gezag van de verplichtingen jegens de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, voortvloeiend uit de wet.  

2. Een vordering als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend bij de Ondernemingskamer 
van het gerechtshof te Amsterdam.  

3. Van een uitspraak van de geschillencommissie op grond van de artikelen 32, 33, 34 en 
35 van de wet staat beroep open bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te 
Amsterdam. Het beroep wordt ingediend bij beroepschrift binnen één maand nadat de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel het bevoegd gezag van de in 
het eerste lid bedoelde uitspraak op de hoogte is gesteld. De wederpartij wordt van 
het beroep in kennis gesteld.  

2. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de geschillencommissie een 
onjuiste toepassing heeft gegeven aan het bepaalde in de wet.  

3. Tegen een uitspraak van de Ondernemingskamer kan geen beroep in cassatie worden 
ingesteld.  

4. In afwijking van artikel 237 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 
8:75 van de Algemene wet bestuursrecht kan de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad niet in de proceskosten worden veroordeeld.  

5. Het bevoegd gezag vergoedt die kosten voor juridische bijstand die redelijkerwijs voor 
de vervulling van de taak van de medezeggenschapsraad noodzakelijk zijn. Hierbij 
worden in het bijzonder in aanmerking genomen de aard van het onderwerp waarvoor 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad juridische bijstand wenst, de alterna-
tieven die de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ter beschikking staan en 
dat de kosten qua omvang binnen de grenzen van het redelijke blijven. De gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad stelt het bevoegd gezag tevoren op de hoogte 
van het voornemen om van juridische bijstand gebruik te maken indien de wens is dat 
deze kosten door het bevoegd gezag zullen worden vergoed. 

6. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad treedt op verzoek van een geleding 
in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad op, indien de rechten van die gele-
ding specifiek aan de orde zijn. 

 
 
Geschil bijzondere instemmingsbevoegdheid 
 
Artikel 35 
1. Indien aan een te nemen besluit van het bevoegd gezag de instemming, vereist inge-

volge de regeling Medezeggenschapsbevoegdheden GMR, is onthouden, deelt het be-
voegd gezag binnen drie maanden aan de gemeenschappelijke medezeggenschaps-
raad mede, of het voorstel wordt ingetrokken dan wel voorgelegd aan de commissie 
voor geschillen. Indien deze mededeling niet binnen drie maanden is gedaan of niet 
binnen zes weken na de mededeling aan de commissie wordt voorgelegd, vervalt het 
voorstel.  

2. Het bevoegd gezag doet een verzoek als bedoeld in artikel 31 onderdeel a, van de wet, 
onder overlegging van de door het bevoegd gezag gemaakte afweging van de belan-

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=5&artikel=31&z=2017-01-01&g=2017-01-01
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gen die daarbij voor het bevoegd gezag onderscheidenlijk de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad of het betrokken deel daarvan aan de orde zijn. De commissie 
stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het betrokken deel daarvan in 
de gelegenheid om zijn argumenten voor het onthouden van zijn instemming bij de 
commissie naar voren te brengen.  

3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor te leggen, tenzij het bevoegd gezag 
dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het betrokken deel daar-
van te kennen geven daarop geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze be-
voegdheid geen gebruik maakt of indien haar voorstel niet de instemming verwerft 
van het bevoegd gezag alsmede de instemming van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad of het betrokken deel daarvan, beoordeelt de commissie of het be-
voegd gezag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn voorstel 
heeft kunnen komen of dat sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het 
voorstel van het bevoegd gezag rechtvaardigen. De uitspraak van de commissie is 
bindend voor het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. 

 
 
Geschil inhoud medezeggenschapsreglement 
 
Artikel 36 
1. Voor zover aan een voorstel van het bevoegd gezag tot vaststelling of wijziging van 

het medezeggenschapsstatuut of het medezeggenschapsreglement, voor wat betreft 
onderwerpen als bedoeld in artikel 24 eerste, derde en vierde lid van de wet, de in-
stemming vereist ingevolge artikel 22 derde lid van het reglement, is onthouden, deelt 
het bevoegd gezag aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aan het bevoegd gezag binnen drie 
maanden mede, of het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie voor geschillen. 
Indien een dergelijke mededeling niet binnen drie maanden wordt gedaan, vervalt het 
voorstel.  

2. Indien het bevoegd gezag een verzoek doet als bedoeld in artikel 31 onderdeel b van 
de wet, is artikel 27 tweede lid van dit reglement, van overeenkomstige toepassing. In-
dien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een verzoek doet als bedoeld in 
artikel 31 onderdeel b van de wet wordt het verzoek met redenen omkleed en stelt de 
commissie het bevoegd gezag in de gelegenheid om zijn argumenten voor handhaving 
van het voorstel bij de commissie naar voren te brengen.  

3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor te leggen, tenzij het bevoegd gezag 
dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te kennen geven daarop 
geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt 
of indien haar voorstel niet de instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede 
de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, beoordeelt de 
commissie of het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen in redelijk-
heid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. De commissie geeft, voor zover zij van oor-
deel is dat het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijk-
heid tot zijn voorstel heeft kunnen komen, in haar uitspraak aan hoe het voorstel dient 
te worden gewijzigd. Na de uitspraak van de commissie stelt het bevoegd gezag het 
medezeggenschapsreglement dan wel het medezeggenschapsstatuut vast overeen-
komstig de uitspraak van de commissie. 

 
 
Geschil bijzondere adviesbevoegdheid 
 
Artikel 37 
1. Indien het bevoegd gezag een besluit neemt waarbij het een advies van de gemeen-

schappelijke medezeggenschapsraad, vereist ingevolge de regeling Medezeggen-
schapsbevoegdheden GMR, dan wel ingevolge de toepassing van artikel 24, tweede en 
derde lid van de wet niet of niet geheel volgt, wordt de uitvoering van het besluit op-
geschort met zes weken, tenzij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad tegen 
onmiddellijke uitvoering van het besluit geen bedenkingen heeft.  

2. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad doet een verzoek als bedoeld in arti-

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=4&artikel=24&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=5&artikel=31&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=5&artikel=31&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=4&artikel=24&z=2017-01-01&g=2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=4&artikel=24&z=2017-01-01&g=2017-01-01


 

GMR reglement   pagina 12 van 13 
januari 2019 

kel 31 onderdeel c van de wet, binnen zes weken nadat het betrokken besluit door het 
bevoegd gezag is genomen, onder overlegging van de argumenten voor zijn advies en 
de argumenten voor zijn oordeel dat door het niet of niet geheel volgen van het advies 
het gemeenschappelijk belang van de scholen of van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad ernstig worden geschaad. De commissie stelt het bevoegd gezag in 
de gelegenheid om zijn argumenten het niet of niet geheel volgen van het advies van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bij de commissie naar voren te bren-
gen. De behandeling van het verzoek verlengt de opschorting, bedoeld in het eerste 
lid, niet.  

3. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoorstel aan het bevoegd gezag en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor te leggen, tenzij het bevoegd gezag 
dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te kennen geven daarop 
geen prijs te stellen. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt 
of indien haar voorstel niet de instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede 
de instemming van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, beoordeelt de 
commissie of het bevoegd gezag bij het niet of niet geheel volgen van het advies van 
de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bij afweging van de betrokken belan-
gen niet in redelijkheid tot zijn voorstel heeft kunnen komen. De commissie doet ver-
volgens de bindende uitspraak of het betrokken besluit al dan niet in stand kan blijven. 

 
 
Geschil interpretatie 
 
Artikel 38 
Indien het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van mening 
verschillen over de interpretatie van het bepaalde bij of krachtens de wet dan wel het be-
paalde in het medezeggenschapsstatuut of dit medezeggenschapsreglement, kan ieder van 
hen de commissie van geschillen verzoeken welke interpretatie aan het bepaalde bij of 
krachtens de wet dan wel het bepaalde in het medezeggenschapsreglement dient te worden 
gegeven. De uitspraak van de commissie is bindend voor het bevoegd gezag en de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad. 
 
 
Nadere geschillen 
 
Artikel 39 
1. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad kan een geschil bij de commissie voor 

geschillen aanhangig maken wanneer feiten of omstandigheden aan de gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad bekend zijn geworden die ten tijde van het uitbrengen 
van zijn advies over een besluit van het bevoegd gezag als bedoeld in de regeling Me-
dezeggenschapsbevoegdheden GMR aanleiding zouden kunnen zijn geweest om het 
advies niet uit te brengen zoals het is uitgebracht. Het geschil kan uitsluitend door de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad aanhangig worden gemaakt indien naar 
het oordeel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het gemeenschappe-
lijk belang van de scholen of van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad ern-
stig worden geschaad. Het geschil wordt aanhangig gemaakt binnen dertig dagen na-
dat de feiten of omstandigheden bekend zijn geworden.  

2. Indien er naar het oordeel van het bevoegd gezag dan wel de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad dan wel naar het oordeel van beide een geschil bestaat waar-
voor de wet noch dit reglement in voorgaande bepalingen in een geschillenregeling 
voorziet, kan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het bevoegd gezag 
afzonderlijk dan wel kunnen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en bevoegd 
gezag gezamenlijk het geschil voorleggen aan de commissie voor geschillen.  

3. Het bevoegd gezag dan wel de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt zo 
spoedig mogelijk van het aanhangig maken van een geschil als bedoeld in het eerste 
en tweede lid, op de hoogte gesteld. De commissie is bevoegd een bemiddelingsvoor-
stel aan het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voor 
te leggen, tenzij het bevoegd gezag dan wel de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad of het betrokken deel daarvan te kennen geven daarop geen prijs te stel-
len. Indien de commissie van deze bevoegdheid geen gebruik maakt of indien haar 
voorstel niet de instemming verwerft van het bevoegd gezag alsmede de instemming 
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van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of het betrokken deel, daarvan, 
beoordeelt de commissie of het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belan-
gen in redelijkheid tot zijn oordeel heeft kunnen komen. De uitspraak van de commis-
sie is bindend voor het bevoegd gezag en de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad.  

 
 
Artikel 40 
Het bevoegd gezag is aangesloten bij de landelijke commissie voor geschillen. 
 
 
Dit reglement treedt in werking per 1 februari 2019. Het reglement wordt vastgesteld voor 
een periode van twee jaar en wordt - indien ongewijzigd - steeds stilzwijgend voor eenzelf-
de periode verlengd.  


