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ALGEMENE EXTERNE ONDERSTEUNING  
 

Bewustzijn  
88% van de raden is zich 

bewust van het recht op 

externe ondersteuning. 

Gebruik 
72% van de raden maakt 
gebruik van externe 
ondersteuning op tenminste 
één terrein.  
 

 

Overwegingen  
De meest genoemde redenen om geen gebruik 
te maken van externe ondersteuning zijn: niet 
over nagedacht of niet nodig vanwege interne 
ondersteuning of expertise achterban. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Behoefte 

64% van de raden heeft behoefte aan verdere 

ondersteuning, maar op welk vlak is voor de meeste      

nog onduidelijk.  
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FINANCIELE EXTERNE ONDERSTEUNING 

 

Zoekstrategie 
56% van de raden die gebruik 
maakt van externe ondersteuning 
voor financiën heeft het via een 
vakbond gevonden. 

 
 

Financiële onderwerpen 
De begroting werd bij financiële 
externe ondersteuning in 78% van 
de gevallen besproken.  
 

  
 
Onderwerpen die een stuk minder vaak aan bod komen 
zijn bestuursformatieplan 26%, kaderbrief 16% en 
continuiteitsparagraaf 11%. 

 
 

 
 

 
Tevredenheid 
Meer dan 60% van de raden is 
(zeer) tevreden over de 
keuzevrijheid, vindbaarheid, 
inhoud, vorm en toepasbaarheid 
van het financiële externe 
ondersteuningsaanbod. 
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Niet in alle raden wordt 
evenveel gebruik 
gemaakt van financiële 
externe ondersteuning.  

 

  

https://www.oberon.eu/


 

 

FUNCTIONEREN VAN DE MEDEZEGGENSCHAP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Algemene taken 
79% van de raden vindt dat 
(G)MR de algemene taken 
goed uitvoert. 
 

Financiële taken  
42% van de raden vindt dat 
(G)MR de financiële taken 
goed uitvoert. 

Financiële onderwerpen 
26% van de raden begrijpt de continuïteitsparagraaf niet.  

 
 
 
 
 
 
 

De minste moeite heeft de(G)MR met het meerjarig beleid 
en de financiële verdeling over personele en materiele 

uitgaven. Minder dan 10% begrijpt dat niet.  

 

Instemmingsrecht 
74% van de raden is op de hoogte 
van een mogelijk instemmingsrecht 
op hoofdlijnen van de begroting.  
 

Voldoende deskundigheid 
56% gelooft dat (G)MR voldoende 
financiële deskundigheid heeft om 
een instemmingsrecht op hoofdlijnen 
van de begroting goed uit te voeren.  
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Raadsleden ◼ vinden vaker 

dat randvoorwaarden niet 

aanwezig zijn dan school-

leiders en bestuurders ◼ . 
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