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Informatie over de cursus   

Datum  

Plaats Amsterdam 

Mee te nemen literatuur INZICHT, tekst en toelichting bij de Wet op de Ondernemingsraden. 

Auteur: dr. R.H. van het Kaar 

Werktijden Inloop: vanaf 09.15. Koffie en thee 

Ochtend: van 9:30 - 12:30 uur 

Middag: van 13:30 tot 16:30 uur 

 

Wanneer u nog vragen heeft, neem dan contact op met ons via telefoonnummer 020 620 06 96 

 

Inleiding 

 
Voor u ligt het programma voor de cursusdag Wet op de ondernemingsraden. Het doel van deze 

cursusdag is om OR-leden kennis te laten maken met de Wet op de Ondernemingsraden. Aan bod 

komen de belangrijkste rechten, plichten en bevoegdheden uit de Wet op de Ondernemingsraden. Het 

boek Inzicht in de ondernemingsraad gebruiken we hierbij als naslagwerk.  

 

Tijdens de cursusdag worden theoretische inleidingen afgewisseld met praktijkgerichte opdrachten. 

Natuurlijk is er ook veel ruimte om uw eigen vragen in te brengen. Wanneer u vragen heeft, schrijf ze 

op en neem ze mee! De theorie is al abstract genoeg, hoe meer praktijkvragen en voorbeelden, hoe 

beter. 

 

De ervaring leert dat de diversiteit van vragen, situaties en organisaties waarin de deelnemers werken,  

veel bijdragen aan de opbrengst van deze studiedag.  

 

Een cursusmap met documentatie krijgt u op de dag uitgereikt. 

 

Tot ziens op deze cursus! 

 

KGCA cursusstaf. 
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Programma 

09.15 - 9.30 uur Ontvangst met koffie en thee 

 

09.30 - 10.00 uur Start van de cursus 

 Huishoudelijke zaken 

 Bespreking van het programma 

 Kennismaking 

 Wat wil je zeker aan de orde hebben 

10.00 - 12.30 uur De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) 

Vanochtend komt aan bod: 

 Overlegrecht 

 Algemene gang van zaken bespreking 

 Adviesrecht 

 Instemmingsrecht 

Uiteraard is er veel tijd om vragen te stellen. Het boek Inzicht in 

de ondernemingsraad gebruiken we als naslagwerk. 

12.30 uur Lunch 

13.30 - 15.00 uur Vervolg van de WOR 

 Informatierecht 

 Initiatiefrecht 

 Faciliteiten 

 Geheimhouding 

 Bescherming 

15.00 - 16.15 uur Praktijkcases 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden oefent elke deelnemer 

met de theorie: wat is er in mijn praktijk aan de hand en wat 

zegt de WOR hierover? We bespreken elke oefening 

gezamenlijk na. 

16.15 - 16.30 uur Afronding 

Evaluatie van de cursus 

 

 

 


