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1: De bestuurder heeft een van de leden van de OR 
ontslag aangezegd, mag dat? 

A. Ja, mits de ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo 

geldt het ontslagverbod voor OR leden bijvoorbeeld niet als het OR 

lid zelf schriftelijk met het ontslag instemt 

B. Nee, alle leden van de ondernemingsraad genieten te allen tijde 

ontslagbescherming volgens WOR artikel 27 en het Burgerlijk 

Wetboek, artikel 670 van Boek 7 

C. Ja, doordat de ondernemingsraad uit meerdere leden bestaat heeft 

het ontslag van één van de leden geen nadelige invloed op de 

medezeggenschap. 



2: Bij de overlegvergadering zijn naast de OR ook 
commissarissen aanwezig. Mag dat?

A. Ja, als er een adviesplichtig besluit op de agenda staat, zijn 

commissarissen of bestuursleden verplicht de overlegvergadering 

bij te wonen. Anders mogen zij zelf bepalen of ze aanwezig zijn 

B. Nee, in de overlegvergadering moeten ondernemingsraadleden 

vertrouwelijk kunnen overleggen. Daar horen geen 

commissarissen of bestuursleden bij 

C. Ja, in de overlegvergadering wordt minstens twee keer per jaar 

gesproken over de algemene gang van zaken van de 

onderneming. Als de onderneming een vennootschap is, zijn hierbij 

commissarissen aanwezig. Bij een stichting wonen bestuursleden 

de vergadering bij 



3: Hoe vaak mag de OR vergaderen?

A. 1x per maand 

B. 2x per maand 

C. zo vaak als de OR dat zelf noodzakelijk vindt 



4: Wat is de taak van de OR volgens de WOR

A. Bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming in al 

haar doelstellingen 

B. Bijdragen aan het goed functioneren van de onderneming in al 

haar doelstellingen, behalve de economische doelstellingen 

C. Behartigen van de belangen van werknemers 



5: Welke wijzigingen van een personeelsregeling vallen 
onder het instemmingsrecht?

A. Wijzigingen genoemd in het betreffende artikel, geldend voor (een 

groep van) het personeel 

B. Wijzigingen, genoemd in het artikel, met "belangrijke gevolgen" 

voor het personeel.  

C. Alle wijzigingen, over onderwerpen die opgesomd zijn in het artikel 



6: Hoe vaak per jaar is de OR volgens de WOR verplicht 
een OR vergadering te houden?

A. Minimaal 1 keer per maand 

B. De OR is niet verplicht te vergaderen 

C. Minimaal 6 keer per jaar 



7: Zijn de OR vergaderingen openbaar?

A. Alleen als dat is vastgelegd in het reglement 

B. Ja, de OR vergaderingen zijn volgens de WOR altijd openbaar 

C. Alleen met toestemming van de bestuurder 



8: De bestuurder wil tijdelijk als experiment de structuur 
van een afdeling veranderen. Hij vraagt daarover geen 
advies aan de OR. Kan de bestuurder nu gaan 
experimenteren?

A. Ja, een ondernemer heeft altijd recht om te experimenteren 

B. Nee, het feit dat het om een experiment gaat, ontslaat de 

ondernemer niet van zijn verplichting volgens art 25 WOR 

C. Ja, maar de ondernemer moet wel een goede reden hebben 



9: Moeten vakbondsleden in een OR het 
bondsbeleid volgen?

A. Ja, ze hebben niet voor niets op de bondslijst gestaan 

B. Ja, OR beleid is vakbondsbeleid op de werkvloer 

C. Nee, de OR is een volledig zelfstandig orgaan 



10: De werknemers zijn voor het meerendeel fel tegen 
een bepaald plan van de bestuurder. De OR

A. Is verplicht het standpunt van de achterban te volgen 

B. beslist zelf of ze voor of tegen dit plan is 

C. hoort de achterban en is na deze hearing verplicht de achterban te 

volgen 



11: Wie is er verantwoordelijk voor dat het ARBO jaarplan 
verschijnt?

A. De bestuurder 

B. De OR 

C. Gezamenlijke verantwoordelijkheid van bestuurder en OR 



12: De bestuurder wil een deskundige van buitenaf 
inhuren om de invoering van een 
kwaliteitscertificaat te begeleiden. Moet hij hierover 
advies vragen aan de OR?

A. Jazeker, volgens artikel 25, lid 1 onder J 

B. Jazeker, volgens de ARBO wetgeving 

C. Nee 



Bonusvraag:

Hoeveel procent van de deelnemers van de MaaS-pilot in Wenen is 

hun privé-auto minder gaan gebruiken?



Antwoorden
Vraag Antwoord

1 A

2 A/C

3 C

4 A

5 A

6 B

7 A

8 B

9 C

10 B

11 A

12 C

13 ~20%


