
Online leren vult een
fysieke training perfect aan.
Zo houd je meer tijd over
voor vaardigheden oefenen.
Want dit kan beter in een
fysieke training.

Deze mix heet ook wel
blended learning of flipped
classroom. 

Dit is zeker effectief als:
Je nieuw bent in de OR
en de overige leden
(meer) ervaring hebben.
OR-leden in commissies
zich willen
specialiseren. 

Vind de ideale mix 

WAAROM OOK ONLINE?

ONLINE MODULE 
NIEUW IN DE OR? 

INTRODUCTIE IN DE WET OP
ONDERNEMINGSRADEN
Nieuwbrief Maatschap voor Medezeggenschap www.mvmz.nl

Je thuisvoelen in het OR-team 
Weten wat er van je verwacht wordt
Omgaan met vragen van collega's 
Praten met de hoogste baas…ook best spannend

Er komt veel op je af als nieuw OR-lid:

Na deze online module begrijp je de rechten en
plichten van een OR. Zo kan jij als nieuw  OR-lid 
 snel en goed aan de slag.

GOED EN SNEL UIT DE
STARTBLOKKEN 

1  O K T O B E R  2 0 2 1  



Vier video's (in totaal 1,5 uur) inclusief tekstboeken  
Tussentijds stilzetten en in wet meelezen (1 uur)
Iedere les eindigt met drie opdrachten (2, 5 uur) 

Online module bestaat uit vier lessen: 
1)  Begrippen, bedoeling en faciliteiten
2)  Belangrijkste bevoegdheden in samenhang
3)  Samenspel (OR, collega's, bestuurder)
4)  Antwoorden opdrachten en extra informatie

 Na afloop is er een WOR-Quiz en ...
ontvang je een certificaat

Jouw globale tijdsinvestering (4-5 uur)

1.
2.
3.

MODULE NIEUW IN OR? 
Uitlegvideo's, tekstboek, opdrachten 

WWW.MVMZ.NL
KATRIEN@MVMZ.NL
06-20702852

 
 

25% korting voor het tweede en elk volgend OR-
lid uit dezelfde organisatie.
In het bestelproces krijg je de keuze of je jouw
product direct wilt afrekenen met iDeal of dat je
een bestelling op factuur wilt doen.

 

KOSTEN  
De kosten bedragen 149 euro per deelnemer (0% BTW)
Korting voor elk volgend OR-lid 

Nu kan je 
in je eigen tempo
aan de slag...

Service en begeleiding
Vragen kan je altijd emailen. Je ontvangt binnen
48 uur antwoord. 

HOE VERDER?
Na ontvangst van betaling log je in op de website 
 


