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Inleiding
Het bevoegd gezag van een instelling heeft op basis van artikel 8a 1.4 lid 2 van de Wet
Medezeggenschap Educatie en Beroepsonderwijs de verplichting om in het
medezeggenschapsstatuut vast te leggen hoe de medezeggenschapsstructuur er binnen de
instelling uitziet. Dit statuut is het bestuurlijke instrument om binnen de instelling een
bij de organisatie(structuur) passende invulling van de medezeggenschap weer te geven.
Dit medezeggenschapsstatuut is een korte schets van de medezeggenschapsstructuur
binnen de Leidse instrumentmakers School (LiS).

Inhoud
Het medezeggenschapsstatuut bestaat uit 3 onderdelen:
- Medezeggenschapsstructuur voor personeel
- Medezeggenschapsstructuur voor studenten
- Medezeggenschapsstructuur voor ouders
Medezeggenschapsstructuur voor personeel
De LiS kent gezien het huidige aantal medewerkers (nog) geen Ondernemingsraad, maar
een Personeelsvertegenwoordiging (PVT). De PVT bestaat uit minimaal 3 leden die door
middel van anonieme verkiezingen door het personeel worden verkozen.
De PVT stelt een PVT reglement op dat voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied
van medezeggenschap. In dit reglement wordt de overlegstructuur (overleg met bevoegd
gezag en Studentenraad) opgenomen.
Medezeggenschapsstructuur voor studenten
De LiS kent een Studentenraad bestaande uit minimaal 3 en maximaal 5 leden afkomstig
uit de diverse leerjaren. Alle studenten kunnen zich verkiesbaar stellen voor de
Studentenraad. De Studentenraad stelt een Studentenraad reglement op dat voldoet aan
de wet- en regelgeving op het gebied van medezeggenschap. In dit reglement wordt de
overlegstructuur (overleg met bevoegd gezag en PVT) opgenomen.
Medezeggenschapsstructuur voor ouders
De LiS kent geen Ouderraad (een Ouderraad moet verplicht worden ingesteld als 25
ouders of meer daar om verzoeken). De LiS betrekt ouders bij de schoolloopbaan van hun
kind door middel van o.a. informatieavonden, ouderavonden en mentorgesprekken. In
geval van meerderjarigheid dient de student voor contacten met ouders met betrekking
tot de schoolloopbaan toestemming aan de school te verstrekken.

Geldigheidsduur

Het medezeggenschapsstatuut treedt inwerking op 1 augustus 2019 en heeft een
geldigheidsduur tot 1 augustus 20221. Uiterlijk drie maanden voordat deze termijn is
afgelopen treedt het bevoegd gezag van de LiS met de PVT en Studentenraad in overleg
om de medezeggenschapsstructuur van de LiS tegen het licht te houden en die al dan niet
gewijzigd in het medezeggenschapsstatuut vast te leggen. Het bevoegd gezag, de PVT en
de Studentenraad kunnen daarnaast ongeacht het verloop van genoemde termijn
voorstellen doen tot wijziging.
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Tenzij voor afloop van de termijn het aantal medewerkers bij de LiS 50 of hoger bedraagt.
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