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Kom op voor je 
scholingsrecht!

lang je binnen het budget blijft is er geen 

discussie. Er kan echter een probleem ont-

staan als de or meer scholing wil volgen en 

er te weinig geld is. 

Zorg dat je goed begroot. Een opleidings-

plan waarin de scholingswensen van de or 

en zijn leden staan, kan daarbij helpen. Je 

kunt de scholingsrichtlijnen van de SER als 

uitgangspunt nemen voor je begroting. Ver-

geet niet een goede tijdsplanning te maken 

en wat extra’s te budgetteren voor onvoor-

ziene situaties. 

Procederen
Het overleg levert niets op en je kunt geen 

budget afspreken. Er zijn dan twee moge-

lijkheden: accepteren of procederen. Als je 

gaat procederen, kun je beginnen met het 

inwinnen van juridisch advies. Je geeft bij de 

bestuurder aan dat je een jurist gaat bena-

deren over de interpretatie van het scho-

lingsrecht.  Hiermee laat je als or zien dat je 

het een belangrijk punt vindt. Vaak is dat al 

voldoende om de bestuurder te overtuigen.

Is dat niet het geval dan kun je naar de 

Scholingskamer van de bedrijfscommissie. 

Die doet uitspraak over geschillen over de 

redelijkheid of interpretatie van het scho-

lingsrecht van de or. Dit is laagdrempelig en 

redelijk snel. Je hebt er geen advocaat voor 

nodig. Een nadeel is de afdwingbaarheid. Er 

zit geen sanctie vast aan de uitspraak, tenzij 

de bestuurder vooraf aangeeft zich aan de 

uitspraak te houden. De uitspraak van de 

scholingskamer kan voor een scholingsin-

stituut voldoende zijn, omdat het daarmee 

voldoende garantie heeft dat de rekening te 

verhalen is. 

Tot slot is ook een kort geding bij de kan-

tonrechter mogelijk. Deze procedure is snel 

en dwingend. De drempel is voor sommige 

or-leden wat hoger. Het is verstandig om 

juridisch advies in te winnen als je over-

weegt naar de rechter te stappen. 
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D
e Wet op de ondernemingsraden is 

heel duidelijk over het scholings-

recht. Or-leden kunnen zelf bepalen 

welke cursus of training zij nuttig vinden. 

Het aantal scholingsdagen voor or-leden 

wordt door de ondernemer en or (in) geza-

menlijk (overleg) vastgesteld. De wet noemt 

een minimum aantal van vijf dagen voor 

or-leden en drie dagen voor commissieleden 

per jaar. De ondernemer behoort de kosten 

te betalen die redelijkerwijze noodzakelijk 

zijn voor de scholing en vorming van or-le-

den. Dat lijkt duidelijk, maar toch kunnen 

sommige or’s niet naar de cursus die zij wil-

len volgen. De or kan in dat geval kiezen uit 

vier dingen, namelijk:

1. Accepteren

2. Onderhandelen

3. Budgetteren

4. Procederen

Accepteren 
Je accepteert dat je geen or-scholing kunt 

volgen. Je gaat verder met je or-werk zonder 

scholing. Dit zorgt uiteindelijk voor frustra-

ties en dat komt het medezeggenschaps-

werk niet ten goede. De vraag is of je de ge-

legenheid hebt om aan de overlegtafel veel 

te bereiken als een cursusdag al niet moge-

lijk is. Bedenk of je voldoende toegerust 

bent om het overleg met de bestuurder te 

voeren. Misschien moet je de volgende keer 

geen toestemming vragen, maar alleen 

doorgeven dat de or een scholingsdag heeft. 

De or is immers een zelfstandig orgaan en 

hoeft geen toestemming te vragen.

Onderhandelen
Je bespreekt je wensen met de bestuurder en 

probeert hem duidelijk te maken waarom je 

de cursus nodig hebt. Daarbij kun je de wet-

telijke mogelijkheden benadrukken. Zorg 

ervoor dat je je gesprek goed voorbereid. 

Welke argumenten kan de bestuurder heb-

ben om geen toestemming te geven? Is de 

cursus te duur? Zorg dat je verschillende 

offertes hebt. Is er geen tijd? Maak dan af-

spraken wanneer het wel kan of overtuig de 

bestuurder dat je de cursus nodig hebt voor 

de komende adviesaanvraag/instemmings-

verzoek. Zijn er inhoudelijke bezwaren? 

Vraag dan de cursusleider te hulp om de be-

zwaren te weerleggen. Is je zittingstermijn 

binnenkort voorbij? Geef dan aan dat je tot 

de verkiezingen je werk goed moet kunnen 

doen of blijven alle voorgenomen besluiten 

ook liggen tot na de or-verkiezingen?

Budgetteren
Je kunt met de bestuurder een scholings-

budget afspreken. Je hebt één keer een ge-

sprek over de hoogte van het budget, maar 

daarna niet meer. Dat betekent dat je voort-

aan je cursussen uit dat budget betaalt. Zo-

Scholing

Or-leden hebben recht op scholing (WOR art. 18). De werkgever 

is verplicht de or-leden een aantal dagen per jaar de gelegenheid 

te bieden zich te scholen. Dit gebeurt in werktijd en met behoud 

van loon. Toch gaat het wel eens mis. Or-leden moeten steeds  

vaker moeite doen om een cursus te volgen. De bestuurder of 

 de  hr-afdeling gaat ervoor liggen en de cursus gaat niet door. Dit 

levert veel onvrede bij de or-leden op. Wat doe je in zo’n geval?

Door Wanne van den Bijllaardt


