2020-03 Bijlage bij besluit CvB - Medezeggenschapsstatuut ROC Nijmegen 2020 – mz statuut vs december 2019

Medezeggenschapsstatuut ROC Nijmegen
(inwerkingtreden 04-03-2020)
I Inleiding
Elk bevoegd gezag van een instelling heeft op basis van artikel 8a.1.4 lid 2 van de Wet Educatie en
Beroepsonderwijs de verplichting om in het medezeggenschapsstatuut vast te leggen hoe de
medezeggenschapsstructuur er binnen de gehele instelling uitziet. Dit statuut is het bestuurlijke
instrument om binnen de instelling een bij de organisatiestructuur van de instelling passende invulling
van de medezeggenschap weer te geven. Het medezeggenschapsstatuut is een korte schets van de
medezeggenschapsstructuur binnen de instelling.

II Inhoud
Het medezeggenschapsstatuut bestaat uit 3 onderdelen:
•

Medezeggenschapsstructuur voor personeel

•

Medezeggenschapsstructuur voor studenten

•

Medezeggenschapsstructuur voor ouders en bevoegdheden voor ouders

Medezeggenschapsstructuur voor personeel
1. Stichting ROC Nijmegen e.o. kent 1 ondernemingsraad, bestaande uit maximaal 13 leden.
2. De ondernemingsraad kan vaste commissies instellen, of voorbereidingscommissies ter
voorbereiding van specifieke door hem te behandelen onderwerpen. Deze
voorbereidingscommissies zijn van tijdelijke aard.
3. De ondernemingsraad overlegt minimaal 8 maal per schooljaar met het CvB.
4. De ondernemingsraad overlegt samen met de studentenraad ten minste 1 maal per schooljaar
met het CvB ter bespreking van de algemene gang van zaken in de instelling. Het CvB, de
ondernemingsraad en de studentenraad komen voorts met elkaar bijeen indien daarom onder
opgave van redenen door één of meer van de raden wordt verzocht.
5. De ondernemingsraad wordt ten minste 2 maal per schooljaar door het CvB in de gelegenheid
gesteld om het beleid en de ontwikkelingen in de organisatie te bespreken met de Raad van
Toezicht.
Medezeggenschapstructuur voor studenten
1. Stichting ROC Nijmegen e.o. kent 1 studentenraad, bestaande uit minimaal 5 en maximaal 15
leden.
2. De studentenraad kan vaste commissies instellen, of voorbereidingscommissies ter
voorbereiding van specifieke door hem te behandelen onderwerpen. Deze
voorbereidingscommissies zijn van tijdelijke aard.
3. De studentenraad overlegt 6 maal per schooljaar met het CvB.
Het CvB stelt de studentenraad ten minste 2 maal per schooljaar in de gelegenheid de
algemene gang van zaken in de instelling met het College te bespreken.
4. Daarnaast komen studentenraad en het CvB met elkaar bijeen, indien daarom onder opgave
van redenen wordt verzocht door de studentenraad of het CvB.
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5. De studentenraad overlegt samen met de ondernemingsraad ten minste 1 maal per schooljaar
met het CvB ter bespreking van de algemene gang van zaken in de instelling. Het CvB, de
studentenraad en de ondernemingsraad komen voorts met elkaar bijeen indien daarom onder
opgave van redenen door één of meer van de raden wordt verzocht.
6. De studentenraad wordt ten minste 2 maal per schooljaar door het CvB in de gelegenheid
gesteld om het beleid en de ontwikkelingen in de organisatie te bespreken met de Raad van
Toezicht.
Gezamenlijke vergadering hoofdlijnen begroting
Het CvB behoeft de voorafgaande instemming over de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting van een
gezamenlijke vergadering van de studentenraad en de ondernemingsraad, waarbij in elk geval
aandacht wordt besteed aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen
onderwijs, huisvesting en beheer, investeringen en personeel.
Medezeggenschapstructuur voor ouders en bevoegdheden voor ouders
Binnen ROC Nijmegen is er momenteel geen ouderraad (OUR).
Een roc is verplicht een ouderraad in te stellen als ten minste 25 ouders daar om verzoeken. De OUR
wordt opgericht ten behoeve van het gehele roc, en kan zich niet beperken tot bijvoorbeeld één
locatie. Het CvB draagt zorg voor de instelling van de ouderraad.
Bevoegdheden van de ouderraad worden omschreven in het medezeggenschapsstatuut op het
moment dat er een ouderraad wordt opgericht. Het doel waartoe de ouderraad zichzelf opricht is van
invloed op de toe te kennen bevoegdheden van de ouderraad, te bepalen met inachtneming van de
bevoegdheden die de studentenraad heeft.

III Geldigheidsduur
Het medezeggenschapsstatuut treedt inwerking op 04-03-2020 en heeft een geldigheidsduur tot
04--03-2024.
Uiterlijk drie maanden voordat deze termijn is afgelopen treedt het CvB met OR en SR en – indien
aanwezig – ouderraad in overleg om opnieuw de medezeggenschapsinrichting van de instelling tegen
het licht te houden en die al dan niet gewijzigd in het medezeggenschapsstatuut vast te leggen.
Het CvB, de ondernemingsraad en de studentenraad kunnen voorstellen doen tot wijziging van het
statuut ongeacht het verloop van genoemde termijn.
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