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Cursusprogramma 

Hierbij een voorbeeldprogramma van een start cursus voor een beginnende 

PVT. 

In de cursus kunnen de volgende doelstellingen worden bereikt:  

 Een standpunt bepalen over de gewenste medezeggenschap 

binnen de eigen organisatie. 

 Kennis van de rechten, plichten en bevoegdheden van de PVT.  

 Een gezamenlijke invulling geven aan de werkwijze van de PVT. 

 Afspraken maken over de manier van communiceren met de 

achterban. 

Achtergrondmateriaal over de PVT zal worden uitgedeeld aan het begin van de 

cursus. 
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Programma – Aan de slag in de PVT. 

Start van de cursus 9:30 uur 

 Hu ish oude l i jke zaken  

 Bespreking van het  programma 

 Kennismaking 

  

 

Medezeggenschap. 9:45 uur 
Wat is voor jullie de essentie van medezeggenschap? 

Willen jullie op de hoogte worden gebracht van belangrijke besluiten, of deze 

besluiten beïnvloeden? 

We bespreken de verschillende stappen in een besluitvormingsproces en de 

“ladder van de medezeggenschap”. 

 

De mogelijkheden van de PVT. 

Ik zal een korte toelichting geven op de mogelijkheden van de PVT zoals die staan  

genoemd in de Wet op de Ondernemingsraden. 

Aan de orde komen o.a.: 

 Het adviesrecht 

 Het instemmingsrecht 

 Het informat ierecht 

 De fac il i te iten  van de PVT 

  G e h e i m h o u d i n g .  We ronden het programma van de ochtend af met 

enkele zoekopdrachten in de WOR. 

 

Lunch 12:30 uur 



 

De werkwijze van de PVT. 13:30 uur 

In het middagonderdeel van deze cursusdag gaan we praktisch aan de slag met de 

invulling van de werkzaamheden van de PVT.  

We bespreken: 

 Taakverdeling in de PVT; voorzitter en secretaris. 

 De gang van zaken in de overlegvergadering. 

 Agenda, notu len en arch ief.  

 Planmatig werken.  

 

De achterban. 

Een belangrijk aandachtspunt in de werkwijze van de PVT is de invulling van de 

communicatie met de achterban. 

Wat willen jullie bereiken met de communicatie met de achterban en welke 

communicatiemiddelen kunnen daarvoor worden ingezet? 

Afronding en evaluatie.  16:30 uur 

 
We ronden af met een mondelinge evaluatie.    

    


