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Inleiding

Op basis van artikel 8a.1.6 lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs komt aan ondernemingsraden en de Studen
tenraad een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting toe. Dit betekent dat het bevoegd gezag van 
de stichtingen Stichting Landstede en Stichting Bestuur Landstede Groep voorafgaand aan de vaststelling van de begro
ting op hoofdpijnen instemming nodig heeft van de OR-onderwijs, de OR-SO/DB en de Studentenraad. Hierbij dient in 
ieder geval aandacht besteed te worden aan de beoogde verdeling van de middelen over de beleidsterreinen onderwijs, 
huisvesting en beheer investeringen en personeel. Deze instemming dient verkregen te worden in een gezamenlijke 
vergadering van beide ondernemingsraden en de Studentenraad.

Teneinde de inbreng van de medezeggenschapsorganen op de hoofdlijnen van de begroting te vergroten zullen de orga
nen ook betrokken worden bij de totstandkoming van de beleidsdocumenten. Voordat het College van Bestuur beleids
documenten vaststelt heeft zij eerst een informeel overleg op hoofdlijnen met de OR-SO/BD, de OR-onderwijs en de 
Studentenraad. De inbreng van dat overleg wordt meegenomen bij het geheel aan inbreng voor de vaststelling van een 
Voorjaarsbrief, Meerjarenbegroting en Najaarsbrief. Per 1 januari 2021 heeft de medezeggenschapsraad instemmings
recht ten aanzien van de hoofdlijnen van de begroting.

De hoofdlijnen van de begroting zien in ieder geval op de beleidsterreinen onderwijs, huisvesting en beheer, investerin
gen en personeel.

Op basis van artikel 8a.1.6 lid 2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs dient het bevoegd gezag een reglement vast te 
stellen voor de gezamenlijke vergadering, zodat daarmee invulling kan worden gegeven aan de wijze waarop het proces 
binnen de gezamenlijke vergadering plaatsvindt. Het onderhavige reglement voorziet in die verplichting.
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1. Definities

Artikel 1. Definities

Bevoegd gezag Het bevoegd gezag van de stichtingen Stichting Landstede en/of Stichting Bestuur 
Landstede Groep;

College van Bestuur de vertegenwoordiger van het bevoegd gezag

Gezamenlijke vergadering Vergadering van de Studentenraad, de OR- onderwijs en de OR-SO/BD, zoals 
beschreven in artikel 8a,1.6 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB);

Hoofdlijnen begroting de hoofdlijnen zoals genoemd in artikel 8a.1.6 lid 1 van de WEB en zoals beschreven 
in artikel 4 lid 1 onder a van dit Reglement;

Kaderbrief de Voorjaars- en/of Najaarsbrief;

Ondernemingsraad (OR) Medezeggenschapsorganen van Stichting Landstede en/of Stichting Bestuur 
Landstede Groep, één en ander zoals beschreven in artikelen 2 tot en met 5 
van de Wet op de Ondernemingsraad;

Raad van Toezicht de Raad van Toezicht van Stichting Landstede en/of Stichting Bestuur Landstede 
Groep;

Studentenraad De deelnemersraad zoals bedoeld in artikel 8a.1.2 van de WEB

WEB Wet educatie en beroepsonderwijs



Landstede Groep 5

2. Reglement

Artikel 2 - Doel van dit Reglement
Dit Reglement legt afspraken en processen vast voor de Gezamenlijke vergadering van de OR-onderwijs, de OR-SO/BD 
en de Studentenraad. In de Gezamenlijke vergadering worden de Hoofdlijnen van de begroting van Stichting Landstede 
en Stichting Bestuur Landstede Groep besproken en wordt invulling gegeven aan het instemmingsrecht, één en ander 
zoals bedoeld in de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, waaraan uitvoering is gegeven in de WEB, 
meer in het bijzonder in artikel 8a.1.6 van de WEB.

Artikel 3 - Voorzitter van de Gezamenlijke vergadering
1. Het voorzitterschap van de Gezamenlijke vergadering berust bij het College van Bestuur.

2. Het College van Bestuur kan besluiten tot een ander voorzitterschap voor een of meerdere overleggen van de 
Gezamenlijke vergadering. Indien het College van Bestuur hiertoe besluit, zal het daarvan tijdig mededeling doen 
aan de betrokken medezeggenschapsorganen.

Artikel 4 - Hoofdlijnen van de begroting
1. De Hoofdlijnen van een begroting hebben betrekking op onderstaand aspecten als onderdeel van de totale uit

werking van de begroting:
a. de verdeling van de financiële middelen (verhoudingen/percentages) over personeel en materieel;
b. realisatie van de kengetallen (solvabiliteit/liquiditeit, etc.), zoals opgenomen in het meerjarig financieel 

beleid dan wel de jaarrekening;
c. Verdeling van de middelen (verhoudingen/percentages) tussen het personeel met een onderwijstaak en 

personeel met een niet-onderwijstaak;
d. Verdeling van de middelen (verhoudingen/percentages) tussen docenten en instructeurs en overige 

werknemers;
e. Verdeling van de middelen (verhoudingen/percentages) vaste en tijdelijke formatie van de mbo- school;
f. Verdeling van de middelen (percentage) aan het beleidsterrein huisvesting (vastgoed/onderhoud vast

goed);
g. Verdeling van de middelen over de onderwijssoorten MBO, VO, VAVO en VMBO;
h. Verdeling van de financiële ruimte (verhoudingen/percentages) voor investeringen over de terreinen

vastgoed, ICT en onderwijs van meer dan € 5.000.000,00, alsmede wijzigingen in de investeringsbe
groting van meer dan 10% ten opzichte van het voorgaande jaar; één en ander inclusief een beschrij
ving welke voornemens het College van Bestuur heeft voor het aankomende jaar en, indien relevant, 
voor de verdere jaren;

2. Het College van Bestuur zal de Hoofdlijnen van de begroting zoals genoemd onder lid 1 van dit artikel jaarlijks 
voor 1 januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft, ter instemming voorleggen aan de Gezamenlij
ke vergadering.

3. Kaderstellend voor de Hoofdlijnen van de begroting zijn:
a. alle overeengekomen beleidsafspraken met Ondernemingsraden en/of de Studentenraad;
b. alle (eventueel op voordracht van het College van Bestuur) door de Raad van Toezicht goedgekeurde 

financiële beleidsafspraken.
Een besluit voor de Hoofdlijnen van de begroting van enig kalenderjaar laat overeengekomen andere beleidsaf
spraken onverlet.
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Artikel 5 - Procedurele bepalingen
1. Het College van Bestuur zal, bij de totstandkoming van de tussentijdse documenten, zoals een Voorjaarsbrief en 

Najaarsbrief, de Gezamenlijke vergadering, dan wel de afzonderlijke raden die deel uitmaken van de Gezamen
lijke vergadering, vooraf betrekken en daarna op de hoogte houden van de stand van zaken ten aanzien van de 
onderdelen uit de Hoofdlijnen van de begroting en eventuele ontwikkelingen daarin.

2. Het College van Bestuur kan besluiten tot een vooroverleg van de Gezamenlijke vergadering, dan wel tot een 
vooroverleg met de OR-onderwijs, de OR-SO/BD en/of de Studentenraad afzonderlijk.

3. OR-onderwijs, de OR-SO/BD en de Studentenraad kunnen verzoeken tot opschorting van het overleg voor het 
voeren van intern beraad.

4. Doelen van het vooroverleg en intern beraad zijn het uitwisselen van informatie over de Hoofdlijnen van de be
groting en eventueel te komen tot nadere procedurele afspraken.

5. Het College van Bestuur zal de Hoofdlijnen van de begroting met een begeleidende brief aan de Gezamenlijke 
vergadering ter instemming aanbieden. De begeleidende brief bevat tevens een uitnodiging voor de Gezamenlij
ke vergadering.

6. Tussen het versturen van de begeleidende brief en de datum van de Gezamenlijke vergadering wordt een ter
mijn van tenminste tien werkdagen in acht genomen.

7. Het College van Bestuur draagt zorg voor de verslaglegging van de Gezamenlijke vergadering over de Hoofdlij
nen van de begroting.

Artikel 6 - Besluitvorming
1. De besluitvorming over de Hoofdlijnen van de begroting vindt plaats in de Gezamenlijke vergadering.

2. In de Gezamenlijke vergadering hebben de OR-onderwijs, de OR-SO/BD en de Studentenraad ieder één stem.

3. Een bijeenkomst van de Gezamenlijke Vergadering kan slechts doorgang vinden indien ten minste één lid van de 
Studentenraad en ten minste één lid van de OR-onderwijs en ten minste één lid de OR-SO/BD aanwezig zijn. 
De aanwezige leden nemen in dat geval deel als afgevaardigde van de genoemde gremia en vertegenwoordigen 
de stem van elk van de gremia.

4. Indien het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig is, wordt de Gezamenlijke Vergadering opnieuw in verga
dering bijeengeroepen. De oproepingstermijn mag echter niet korter zijn dan achtenveertig uur.

5. Stemming geschiedt in principe mondeling, tenzij op verzoek van de Gezamenlijke Vergadering wordt besloten 
tot een schriftelijke stemming.

6. De OR-onderwijs, de OR-SO/BD en de Studentenraad bepalen elk hun stem in de Gezamenlijke vergadering 
op basis van een stemming in hun eigen raad, waarbij de gewone meerderheid (de helft + 1) van stemmen de 
uitkomst van die stemming bepaalt. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter in de eigen 
raad de doorslag.
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7. Het College van Bestuur kan als voorzitter van de Gezamenlijke vergadering geen stem uitbrengen.

8. Indien een van de raden niet instemt met de voorgelegde Hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting, is de instem
ming daarmee onthouden en kan de voorgenomen besluitvorming geen doorgang vinden.

9. De leden van de Gezamenlijke vergadering, alsmede de door hen geraadpleegde deskundigen, zijn verplicht 
tot geheimhouding van alle zaken die zij in hun hoedanigheid vernemen ten aanzien waarvan het College van 
Bestuur, dan wel de gezamenlijke vergadering, het vertrouwelijk karakter heeft aangegeven, of waarvan zij, in 
verband met opgelegde geheimhouding, het vertrouwelijke karakter moet begrijpen.

Artikel 7 - Procedure bij onthouden van instemming op de Hoofdlijnen van de begroting
1. Indien het College van Bestuur van de Gezamenlijke vergadering geen instemming op de Hoofdlijnen van de 

begroting heeft verkregen, kan het de Hoofdlijnen van de begroting wijzigen met inachtneming van de opmerkin
gen van de Gezamenlijke vergadering. Het gewijzigde voorstel wordt opnieuw volgens het bepaalde in artikel 6 
ter instemming aan de Gezamenlijke vergadering voorgelegd.

2. Indien het College van Bestuur van de Gezamenlijke vergadering geen instemming op de Hoofdlijnen van de 
begroting heeft verkregen en niet besluit tot aanpassing daarvan zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, dan wordt 
op grond van artikel 8a.4.6 van de WEB gehandeld conform titel 4 van hoofdstuk 8a van de WEB.

Artikel 8 - Wijzigingen
1. Het College van Bestuur legt, conform artikel 8a.1.6 WEB, wijzigingen van dit Reglement ter instemming voor 

aan de Gezamenlijke vergadering.

2. De instemming van de Studentenraad, de OR-onderwijs en de OR-SO/BD, wordt verleend indien het voorstel de 
instemming van twee derden van het aantal leden van elke raad heeft verworven.

Artikel 9 - Werkingsduur en beëindiging
1. Dit Reglement treedt in werking op 23 juni 2021 voor onbepaalde tijd.

2. Dit Reglement zal naar behoefte van het College van Bestuur, dan wel de Gezamenlijke vergadering worden 
geëvalueerd door het College van Bestuur.

3. Dit Reglement kan enkel door het College van Bestuur worden beëindigd.

Artikel 10 - Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, na de vertegenwoordigers van de OR-on- 
derwijs, de OR-SO/BD en de Studentenraad gehoord te hebben.
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Artikel 11 - Citeertitel; inwerkingtreding
Dit reglement kan worden aangehaald als: Reglement Gezamenlijke vergadering Hoofdlijnen Begroting.

Aldus vastgesteld tijdens de vergadering van het College van Bestuur van 27 oktober 2021

T.W. Rietkerk
Voorzitter CvB
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