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INSTEMMING 
 
WMS 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

Curio 0uderraad 
vmbo  

ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 
 

 
Art. 10 sub c 
Schoolreglement 
 

 
Vaststelling of wijziging van een mogelijk schoolreglement  
Hieronder wordt verstaan: 

• Het leerlingenstatuut VMBO-entiteit 
• Per VMBO-school kan daar een verbijzondering (= geen 

afwijking) van in de schoolgids staan. 

 
Op leerlingenstatuut 
VMBO-entiteit 
instemmingsrecht 

 
Op verbijzondering 
in schoolgids 
instemmingsrecht  

 
Art. 10 sub d 
Ondersteunende werkzaamheden 
ouders  
 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het verrichten van 
ondersteunende werkzaamheden door ouders t.b.v. de school en het 
onderwijs. 

 
In geval VMBO-
entiteit breed: 
instemmingsrecht 

 
In geval per VMBO-
school: 
instemmingsrecht 

 
Art. 10 sub e 
Veiligheids-, gezondheids- en 
welzijnsbeleid 
 

 
Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, 
gezondheids- en welzijnsbeleid (VGW), voor zover niet behorend tot de 
bevoegdheid van de personeelsgeleding 
Toelichting: het betreft instemming op het VGW-beleid specifiek voor 
leerlingen (bijv. pestprotocol). 
 

 
Indien VMBO- 
entiteit breed: 
instemmingsrecht 

 
In geval per VMBO-
school: 
instemmingsrecht 

 
Art. 10 sub g 
Klachtenregeling 
 

 
De vaststelling of wijziging van de voor de school geldende 
klachtenregeling. 

 
instemmingsrecht 

 

 
Art. 14 lid 1 sub b 
Buitenschoolse activiteiten 
 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. activiteiten die buiten de 
voor de school geldende onderwijstijd worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. 

 
 
 

 
instemmingsrecht 
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WMS 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Art. 14 lid 2 sub b 
Verandering (beleid) grondslag 
school 
 

 
Verandering van de grondslag van de school of omzetting van (een 
onderdeel van) de school, dan wel vaststelling of wijziging van beleid 
ter zake.  

 
In geval 2 of meer 
scholen 
instemmingsrecht 

 
In geval 1 school 
instemmingsrecht 

 
Art. 14 lid 2 sub c 
Hoogte en bestemming 
“vrijwillige” financiële bijdrage  
 

 
Vaststelling of wijziging van de hoogte en de vaststelling of wijziging 
van de bestemming van de middelen die van ouders of de leerlingen 
worden gevraagd zonder dat daartoe een wettelijke verplichting 
bestaat onderscheidenlijk zijn ontvangen o.g.v. een overeenkomst die 
door de ouders is aangegaan. 
  

  
instemmingsrecht 

 
Art. 14 lid 2 sub d 
(Beleid) Kosten schoolboeken en 
lesmateriaal 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid over het beheersbaar houden 
van de middelen die van de ouders of de leerlingen worden gevraagd 
voor schoolboeken en lesmateriaal, noodzakelijk om het onderwijs aan 
de school te kunnen volgen, en voor andere schoolkosten, die door het 
bevoegd gezag noodzakelijk worden geacht. 
 

  
instemmingsrecht 

 
Art. 14 lid 2 sub e 
Ouderstatuut 
 

 
Vaststelling of wijziging van een mogelijk ouderstatuut. 

 
instemmingsrecht 

 

 
Art. 14 lid 2 sub f 
Regeling persoonsgegevens 
ouders 
 
 

 
Vaststelling of wijziging van een regeling over het verwerken van en de  
bescherming van persoonsgegevens van ouders.  

 
instemmingsrecht 
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WMS* 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
 
Art. 14 lid 2 sub g 
Uitwisseling informatie met 
ouders 
 

 
 
Vaststelling of wijziging van het beleid t.a.v. de uitwisseling van 
informatie tussen bevoegd gezag en ouders.  

 
 
instemmingsrecht 

 

 
Art. 14 lid 2 sub h 
Faciliteiten ouderraad 
 

 
Vaststelling of wijziging van de faciliteitenregeling, bedoeld in art. 28 
WVO, voor zover die betrekking heeft op ouders. 

 
instemmingsrecht 

 

 
Art. 21 
Medezeggenschapsstatuut 

 
Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming  van de voorschriften bij of 
krachtens de wet, ten minste eenmaal per 4 jaar het 
medezeggenschapsstatuut vast. Het bevoegd gezag legt het 
medezeggenschapsstatuut, daaronder elke wijziging ervan mede 
inbegrepen, als voorstel aan de ondernemingsraad, ROC 
deelnemersraad en ROC ouderraad VMBO voor en stelt dit slechts vast 
indien het voorstel de instemming van twee derde van het aantal 
leden van de afzonderlijke raden heeft verworven. 
 

 
instemmingsrecht 
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ADVIES 
 
WMS* 
 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Art. 10 sub a 
Onderwijskundige doelstellingen 
 

 
Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school.  

  
Per VMBO-school 
adviesrecht 

 
Art.10 sub b 
Schoolplan of leerplan 
 

 
Vaststelling of wijziging van het schoolplan dan wel het leerplan. 

  
Per VMBO-school  
adviesrecht 

 
Art. 10 sub f 
Aanvaarding materiële of 
geldelijke bijdragen  
 

 
De aanvaarding van materiële bijdragen of geldelijke bijdragen anders 
dan in art. 13, eerste lid, onderdeel c, bedoeld en niet gebaseerd op 
de onderwijswetgeving indien het bevoegd gezag daarbij verplichtingen 
op zich neemt waarmee de leerlingen binnen de schooltijden resp. het 
onderwijs en tijdens de activiteiten die worden georganiseerd onder 
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, zullen worden 
geconfronteerd. 
 

 
adviesrecht 

 

 
 
Art. 10 sub h 
Overdracht of fusie 
 

 
Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, resp. fusie 
van de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging 
van het beleid ter zake, waaronder begrepen de fusie-effect-
rapportage, bedoeld in art. 53f WVO. 
 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 10 sub j 
Aanwijzing  “overige” dagen 
waarop geen onderwijs wordt 
verzorgd 

 
Vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in art. 17 van het 
Inrichtingsbesluit WVO.  

 
adviesrecht 
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WMS* 
 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Art. 11 sub a 
Lesrooster 
 

 
Vaststelling of wijziging van het lesrooster in het voortgezet onderwijs 
Toelichting: onder lesrooster wordt verstaan:  
De uitgangspunten hoe een rooster gemaakt gaat worden (de 
zogenaamde onderwijsplanning). 
 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub b 
Hoofdlijnen meerjarig financieel 
beleid 
 

 
Vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen van het meerjarig financieel 
beleid voor de school, waaronder de voorgenomen bestemming van de 
middelen die door het bevoegd gezag t.b.v. de school uit de openbare 
kas zijn toegekend of van anderen zijn ontvangen, m.u.v. de middelen, 
bedoeld in art. 13, eerste lid, sub c, en art. 14, tweede lid, sub c. 
 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub c 
(Beleid over) beëindiging, 
inkrimping of uitbreiding school 
 

 
Beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van de 
werkzaamheden van de school of van een belangrijk onderdeel 
daarvan, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake. 
 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub d 
Samenwerking met andere 
instelling  
 
 

 
Het aangaan, verbreken of belangrijk wijzigen van een duurzame 
samenwerking met een andere instelling, vaststelling of wijziging van 
beleid ter zake. 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub e 
(Beleid over) onderwijskundig 
project of experiment 
 

 
(Beëindiging van) deelneming aan een onderwijskundig project of 
experiment, dan wel vaststelling of wijziging van beleid ter zake. 

 
In geval 2 of meer 
scholen 
adviesrecht 

 
In geval 1 school 
adviesrecht 
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WVS* 
 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Art. 11 sub f 
Organisatie school 
 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de organisatie van de 
school. 

  
adviesrecht 

 
Art. 11 sub g 
Aanstellings-, ontslagbeleid in 
relatie tot grondslag school 
 
 

 
Vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van 
aanstellings- en ontslagbeleid voor zover die vaststelling of wijziging 
verband houdt met de grondslag van de school of de wijziging daarvan. 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub h 
Aanstelling, ontslag schoolleiding 
 

 
Aanstelling of ontslag van de schoolleiding 
Daaronder wordt verstaan: 

• Adviesrecht ouderraad VMBO-entiteit voor functie algemeen 
directeur VMBO- entiteit > door deelname aan BAC 
(BenoemingsAdviesCommissie) 

• Adviesrecht per VMBO-school voor functie directeur VMBO-
school > via deelname aan BAC. 

 
Bij algemeen 
directeur VMBO-
entiteit 
adviesrecht 

 
Bij directeur 
VMBO-school 
adviesrecht 

 
Art. 11 sub i 
Taakverdeling schoolleiding 
 
 
 

 
Vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de 
schoolleiding, alsmede vaststelling of wijziging van het 
managementstatuut 
Toelichting: onder concrete taakverdeling wordt verstaan de 
vaststelling of wijziging van de VMBO managementstructuur (zoals 
opgenomen in het organogram). 
 
 

 
adviesrecht 
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WVS* 
 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Art. 11 sub j 
Beleid toelating en verwijdering 
leerlingen 
 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. de toelating en 
verwijdering van leerlingen. 
 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub l 
Regeling vakantie 
 
 

 
Regeling van de vakantie 
Toelichting: de circa 4 dagen op jaarbasis die als roostervrije dagen 
worden ingeroosterd voor de leerlingen (alle andere dagen zijn 
landelijk vastgelegd, aangevuld door afspraken met omliggende VO-
scholen in het Brabants overleg). 
 

  
adviesrecht 

 
Art. 11 sub n 
Nieuwbouw/verbouw 
 

 
Nieuwbouw of belangrijke verbouwing van de school. 

  
adviesrecht 

 
Art. 11 sub o 
Onderhoud school 
 

 
Vaststelling of wijziging van het beleid m.b.t. het onderhoud van de 
school. 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 11 sub r 
Schoolondersteuningsprofiel 
 

 
Vaststelling of wijziging van het schoolondersteuningsprofiel, bedoeld 
in art. 1 WVO. 

 
adviesrecht 

 

 
Art. 14 lid 1 sub a 
Schoolgids 
 
 

 
Vaststelling van de schoolgids. 

  
adviesrecht 
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ADVIES 
 

 
ONDERWERP EN TOELICHTING 

 
Curio 0uderraad 
vmbo 

 
ouderraden Curio 
vmbo scholen 
 

 
Geen wettelijke grondslag, 
specifiek aan ouderraad VMBO 
toegekend: Kwaliteitszorg 
 

 
Kwaliteitszorg: kwaliteitsverbeteringen inzake het onderwijs, 
leerlingenzorg, veiligheid, alsmede de organisatie van kwaliteitszorg 
van de school. 

 
In geval 2 of meer 
scholen 
adviesrecht 

 
In geval 1 school 
adviesrecht  

 
Geen wettelijke grondslag, 
Specifiek aan ouderraad VMBO 
toegekend: Kwaliteitsagenda 
 
 

 
Vaststellen en evaluatie van de langere termijn kwaliteitsagenda van 
de school. 

  
adviesrecht 

 
 
WVS: Wet Medezeggenschap scholen 
 


