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Vijf vragen aan: 
Meindert de Schiffart  

Hij is voorzitter van de opr van samenwerkingsverband 
VO Delflanden, de gmr van de stichting Lucas Onderwijs 
en de mr van de Stanislasgroep. Meindert de Schiffart (61) 
geeft daarnaast aardrijkskunde aan de bovenbouw van 
het vo op het Stanislascollege in Pijnacker.

Een grote voorstander van medezeggenschap, zo te zien?
“Ja. Vanaf de oprichting van de mr in 1981 ben ik actief en daar-
voor zat ik al in de docentenraad. Collegialiteit, openheid en  
rechtvaardigheidsgevoel zijn heel belangrijk voor me.”

Wat beschouw je als een succes van jullie gmr?
“In 2011 hebben we de functiemix versneld in kunnen voeren.”

Nog een ander mooi voorbeeld?
“We hebben een zogenoemd ‘cafetaria-reglement’ met vijf uitruilmogelijkheden waarbij 
werknemers een gedeelte van hun brutoloon in kunnen zetten als onbelaste vergoeding. 
Dat varieert van de vergoeding van de kosten voor een fitness-abonnement, de aanschaf 
van een tablet of computer, een fiets, kosten van het vakbondslidmaatschap of een 
onbelaste vergoeding van reiskosten woon-werkverkeer.”

Hoe is de samenwerking met het College van Bestuur?
“We hebben een goede en open samenwerking. Er zijn goede contacten met de raad 
van toezicht, we hebben inzicht in de letter of management en de accountantsverklaring 
bij het jaarverslag. Transparantie is het woord waar het om draait.”

Waar heeft medezeggenschap zichtbaar positief effect gehad?
“Op de instelling Stanislas was een paar jaar geleden sprake van financiële problemen. 
Als mr hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en ingestemd met tijdelijk ander 
taakbeleid, waarbij gold: meer werk maar niet meer geld. Dat heeft geholpen en nu zijn 
we weer terug met nieuw en goed doortimmerd taakbeleid. Meer dan 90% van het per-
soneel stemde ermee in.”

Inhoud
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“Leerlingen voelen zich niet veilig als ze wor-
den gepest, bedreigd of uitgescholden, maar 
ook onderwijspersoneel heeft te maken met 
agressie”, zegt AOb-adviseur medezeggen-
schap Marcel Koning. “Die agressie kan zowel 
van leerlingen als van ouders komen of zelfs van 
collega’s. Goed werkgeverschap en de peda-
gogische opdracht aan het onderwijs beteke-
nen dat de school daar iets aan moet doen. De 
nieuwe Wet sociale veiligheid op scholen gaat 
over de sociale veiligheid voor leerlingen, inclu-
sief specifieke voorschriften voor de aanpak van 
pesten. Maar die nieuwe regels hebben net zo 
goed gevolgen voor het personeel, al blijft voor 
hen de Arbeidsomstandighedenwet leidend.”
Elke school moet jaarlijks meten hoe het ervoor 
staat met het welbevinden van leerlingen en 
de veiligheid op school. Volgens de nieuwe wet 

moet elke school bovendien iemand aanwijzen 
die het tegengaan van pesten coördineert en 
die aanspreekpunt is als pesten zich voordoet. 
Dat is een concrete uitwerking van de algeme-
ne plicht om sociale veiligheid te bevorderen, 
blijkt uit de toelichting en de wetstekst.  
Behalve pesten gaat net zo goed om agressie, 
intimidatie, fysiek en verbaal geweld, bena-
drukt Koning. En maatregelen om die nare 
zaken te verminderen, kan de school maar het 
beste zowel voor de leerlingen als voor het  
personeel treffen. “Beide groepen kunnen last 
krijgen met hun carrièrekansen, levensloop en 
levensvreugde, ongeacht of een incident een 
leerling of een personeelslid treft. Elk incident 
heeft invloed op beide groepen. Een integrale 
benadering ligt dus voor de hand en dat is ook 
wel zo effectief.”
Hij wijst erop dat beleid voor een veilige leer- en 
werkomgeving een zaak is voor de hele school-
bevolking. “Het raakt iedereen en dat vraagt 
om betrokkenheid van alle geledingen. Aan een 
papieren visie en beleid zonder draagvlak heeft 
de school niets, dit is geen zaak voor de beleids-
makers alleen. En als het beleid gezamenlijk 
is vastgesteld, dan moeten zowel personeel, 
directie als leerlingen zich consequent gedra-

Zonder een veilig schoolklimaat komt van goed 
onderwijs weinig terecht. Nieuwe wetgeving over het 
bevorderen van sociale veiligheid is een goede reden 
voor de mr om het beleid over agressie, intimidatie 
en pesten tegen het licht te houden en te zoeken naar 
verbeteringen.

Sociale veiligheid 
gaat over veel meer 
dan pesten

Tekst Miro Lucassen Beeld Frits Verschuren
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gen volgens de afgesproken leefregels; in de 
hoop dat sancties niet nodig zijn.”
De AOb-brochure ‘Je staat er niet alleen voor’ 
geeft gedetailleerde tips voor de inhoud van 
zulk beleid. Verder is er een digitaal model vei-
ligheidsplan, ontwikkeld op verzoek van de 
po-raad en de vo-raad. Dit is toegespitst op de 
positie van leerlingen, maar valt ook te gebrui-
ken als startpunt van een veiligheidsplan voor 
personeel.

Valkuil
Trap niet in de valkuil om veiligheidsbeleid te 
concentreren op het voorkomen van ‘inciden-
ten’, uit vrees voor negatieve publiciteit, waar-
schuwt de AOb. Dagelijkse kleine voorvallen 
die minder ernstig lijken, kunnen wel degelijk 
kwetsend zijn of leiden tot een onveilig gevoel 
bij leerlingen en personeel. De schoolcultuur 

moet uitstralen dat de organisatie eraan werkt 
om sociaal veilig te zijn, en optreedt bij situa-
ties die daar niet aan voldoen.
Via het initiatiefrecht kan elke mr of gmr dit 
onderwerp op de agenda plaatsen; als nieuw 
beleid gevolgen heeft voor de sociale veilig-
heid van het personeel, heeft de personeels-
geleding instemmingsrecht. Voor maatrege-
len richting leerlingen of de hele school geldt 
instemmingsrecht voor de mr als geheel. Het 
ligt voor de hand om deze onderwerpen te 
behandelen op bestuursniveau, waarbij de gmr 
de eerste gesprekspartner is.
Marcel Koning: “Met zo’n systeem ben je er 
nog niet. Elk beleid begint met een visie en een 
doel voor ogen, daarna gaat het om de stap 
naar de praktijk. Medezeggenschapsraden 
kunnen daarbij onmisbare informatie geven en 
de verbinding maken met de achterban.” H

Lees meer via 
www.infomr.nl
•  AOb-brochure ‘Je staat er niet 

alleen voor’: http://www.aob.
nl/default.aspx?id=46&arti-
cle=46928

•  Model veiligheidsplan 
po-raad, vo-raad, stichting 
School & Veiligheid: www.
schoolenveiligheid.nl

•  Arbocatalogus primair onder-
wijs: www.arbocataloguspo.nl

•  Arbocatalogus voortgezet 
onderwijs: 

 www.arbocatalogusvo.nl
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Waar houden medezeggenschapsraden zich mee bezig? Groot 
en klein medezeggenschapsnieuws uit het hele land. Tips voor 
deze rubriek zijn welkom bij: infopuntmr@aob.nl

Nieuws mr Nieuws mrNieuws mr

Hoe staat het ervoor met de verhouding tussen 
medezeggenschapsraden en de raad van toe-
zicht? Die vraag kwam aan de orde tijdens een 
plenaire bijeenkomst op de AOb-conferentie 
Versterking Medezeggenschap voor mr-voorzit-
ters en secretarissen van 10 juni, gehouden in 
Utrecht.
Pieter Hettema, voorzitter van de Vereniging 
van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen 
(VTOI), bleek voorstander van een wat inten-
siever contact tussen die twee. “Als raad van 
toezicht moet je je informatie ook uit een andere 
hoek krijgen, niet alleen van de bestuurders. 
Daar hebben toezichthouders ook belang 

bij, dat ze goede informatie krijgen. Ook om 
kwesties zoals Amarantis en ROC Leiden in de 
toekomst te voorkomen.” Hettema vindt het 
terecht dat mr-en ‘bestuurders niet op hun 
blauwe ogen geloven’, zei hij, en hij vindt dat 
mr-leden actief aan de bel moeten trekken bij 
hun raad van toezicht als ze vermoeden dat er 
zaken mis gaan. 
Dat kun je wel vinden, maar dat valt in de prak-
tijk niet altijd goed, betoogde AOb-bestuurder 
André Steenhart. “Mr-en durven de vuile was 
niet buiten te hangen, want daar krijgen ze last 
mee.” 
Hettema: “Is dat zo?” Volgens de voorzitter van 

een gmr uit het zuiden van het land is dat inder-
daad het geval. Toen hij een paar jaar geleden 
een grote kwestie aan de orde stelde “had ik het 
gevoel dat ik m’n hoofd op het hakblok legde en 
een mes in m’n rug kreeg.”
Hettema bleef pleiten voor beter contact: “Als 
raden van toezicht hebben we te lang gedacht: 
we moeten niet op de stoel van de bestuurder 
gaan zitten en soms zijn we daardoor denk ik, 
te terughoudend geweest. Je moet als raad van 
toezicht echt open staan voor signalen uit de 
mr. Het informatierecht is heel erg belangrijk.”
De zaal bleek nogal wat teleurstellende ervarin-
gen te hebben op dat vlak: “Onze raad van toe-
zicht heeft een gesloten houding en wil eigenlijk 
geen gesprek met ons. Dan krijg je te horen 
dat ze niet op de stoel van de bestuurder willen 
gaan zitten en dan is er een patstelling.”
Daar moet verandering in komen, betoogde 
Hettema, die er binnen de VTOI werk van 
beloofde te maken. “Het is een goed idee om 
als or of mr eens een bijeenkomst te organiseren 
zónder dat een bestuurder erbij is. De wissel-
werking tussen mr en raad van toezicht kan veel 
intensiever. Maar gedrag veranderen is lastig.”

Bel de consulent!
De mr-consulenten van de AOb zijn voortaan 
direct telefonisch bereikbaar. Contact leggen 
is mogelijk via het informatienummer van de 
AOb 0900-463 62 62. De computers van het 
informatie- en adviescentrum vragen om het lid-
maatschapsnummer van de beller, waarna een 
keuzemenu volgt dat als tweede optie vragen 
over medezeggenschap aanbiedt. 
Wie deze keuze maakt, wordt direct door-
geschakeld naar het mobiele toestel van de 
mr-consulent die de telefoondienst heeft.
De AOb heeft in elke regio een mr-consulent, 

Raad van toezicht moet 
beter luisteren naar mr
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mr
die aanspreekbaar is voor directe hulpvragen 
over medezeggenschap in het primair en voort-
gezet onderwijs. De consulenten wisselen elkaar 
af; als het niet mogelijk is een vraag direct te 
beantwoorden, belt een van de adviseurs terug.
Het consulentschap is een deeltijdbaan voor 
deze kaderleden naast hun gewone werk in het 
onderwijs. Het kan gebeuren dat de mr-consu-
lent van dienst in gesprek is of even niet in de 
gelegenheid is om het toestel te beantwoorden. 
Dan krijgt de beller een voicemailboodschap. 
Vanwege de doorschakeling werkt nummer-
herkenning niet, spreek daarom altijd uw eigen 
naam en telefoonnummer in om een reactie van 
de mr-consulent mogelijk te maken. Bellen met 
de AOb-informatielijn 0900-463 62 62 
kost 5 cent per minuut. 

Jaarverslag moet op site
Sinds 1 augustus geldt er een nieuwe code  
goed bestuur in het voortgezet onderwijs.  
De code bevat dit keer voor het eerst zes lid- 
maatschapseisen voor aansluiting bij de 
VO-raad. Die eisen hebben betrekking op ver-
antwoording, medezeggenschap en het tegen-
gaan van belangenverstrengeling. Concreet is 
het nu verplicht om het jaarverslag, de klach-
tenregeling en de klokkenluidersregeling op 
de website te publiceren. De aanpak van de 
‘horizontale dialoog met externe stakeholders’ 
moet worden geformaliseerd, verankerd, onder-
houden en die moet worden vermeld in het 
jaarverslag. Al dan niet betaalde (neven)functies 
van bestuurders en toezichthouders moeten 
openbaar gemaakt worden. 

Mr-en trekken aan rem bij 
fusie hogescholen
De medezeggenschapsraden van twee hoge-
scholen in Friesland, Stenden en de NHL, heb-
ben aan de rem getrokken bij het lopende fusie-
beraad van de twee organisaties. Het is wel de 
bedoeling dat beiden opleidingen gaan fuseren, 
maar dat lukt waarschijnlijk niet per 1 september 
2016. De mr-en hebben zeker geen conflict met 
hun colleges van bestuur, benadrukken woord-
voerders in de Leeuwarder Courant. “Maar 
kwaliteit gaat voor tijd.” De mr vraagt meer 
financieel onderzoek, een betere onderbouwing 
van zowel het toekomstige onderwijsmodel als 
de gewenste cultuuromslag. Hans den Dulk (mr 
Stenden): “We staan neutraal tegenover een 
mogelijke fusie, maar we willen een gedegen 
fundament neerleggen voor we een huis gaan 
bouwen. We hoeven geen complete bouwte-
kening, maar het moet meer zijn dan we nu 
kregen.”

Op 11 november vindt het jaarlijkse medezeg-
genschapscongres plaats, zoals gebruikelijk 
weer in zalencentrum De Reehorst in Ede, op 
loopafstand van het station. Het congres is 
bedoeld voor iedereen die actief is in mr of gmr, 
voor alle geledingen en voor zowel po als vo 
als bestuurders. Er zijn bijna 50 workshops en 
een plenair gedeelte, dat wordt verzorgd door 
performer George Parker. Parker werkt, aldus 
zijn website, met mensen en organisaties aan 
vernieuwingsprocessen. Dit onder het motto:  
“We zijn allemaal geboren veranderaars en  
shapeshifters.”
Het congres wordt dit jaar mede georganiseerd 
door het project Versterking Medezeggenschap. 
Het thema van het WMS-congres is dit jaar 
‘ambitie en versterking’, waarbij de nadruk ligt 
op het gezamenlijk werken aan medezeggen-
schap, dus mr én bestuurder die samen met 
elkaar in gesprek gaan daarover. Hoe pak je 
dat aan, is één van de onderwerpen die aan de 

orde zal komen. De organisatie roept mr-leden 
nadrukkelijk op om dit jaar samen met hun 
bestuurder naar het congres te komen. Want 
wat zijn de ambities van de bestuurder op het 
gebied van medezeggenschap? Is dat onder-
werp van onderling gesprek?
Nieuw dit keer is de Open Space bijeenkomst, 
met als thema passend onderwijs en de invulling 
van de medezeggenschap. Deze bijeenkomst 
van anderhalf uur is zo opgezet, dat de deel-
nemers hun eigen onderwerpen op de agenda 
kunnen zetten en daardoor in korte tijd ant-
woord krijgen op specifieke vragen. Meer infor-
matie via infowms.nl
Inschrijven, individueel en online kan nog via: 
http://www.burobombarie.nl/inschrijven/ 
evenementen/wms-congres.
De deelnamekosten bedragen € 85,- per deel- 
nemer, inclusief lunch. De mr heeft budget voor 
de kosten van het bezoeken van dergelijke bij-
eenkomsten.

WMS-congres 11 november: Samen sterker
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‘De school is 
belangrijk in  
het raderwerk’

Mijn mr: Jetty Zeilstra

Daar kwam snel verandering in. Inmiddels 
moest de mr twee keer bij de geschillencom-
missie WMS langs omdat het schoolbestuur 
een zaak aan had gespannen, stond de ouder-
geleding bij de ondernemingskamer in het 
Paleis van Justitie in Amsterdam en gaat er héél 
erg veel tijd zitten in het mr-werk. De raad 
krijgt veel ondersteuning van diverse externe 
adviseurs, er is een advocaat, maar toch, zegt 
Zeilstra: “Het is best zwaar, naast je werk en je 
gezin, we hebben hier een bedrijf. Soms zet ik 
de computer aan ’s avonds en dan denk ik: wat 
zal er nú weer op de mail staan.”

De skoalle
Alle inspanningen draaien maar om één ding: 
de skoalle moat bliuwe, zoals het in het Fries 

heet. “Mids de Marren is altijd een kleine 
school geweest”, zegt Betty Wiegersma, die 
sinds ruim anderhalf jaar samen met Jetty de 
oudergeleding vormt. Gaastmeer telt zo’n 300 
inwoners en ligt, zoals de naam van de school 
aangeeft, tussen de meren. “Je kan hier maar 
twee kanten op. De rest grenst aan water.” Dat 
betekent dat kinderen die hemelsbreed mis-
schien dichtbij wonen, soms voor een andere 
school kiezen omdat ze afhankelijk zijn van een 
pontje om Gaastmeer snel te bereiken, en de 
pontjes varen alleen in de zomermaanden. De 
school is klein, het dorp is klein en ligt geïso-
leerd en dat is altijd zo geweest. Maar er is spra-
ke van een hechte gemeenschap, omschrijven 
de beide moeders. “Alles is hier met elkaar ver-
weven. De school speelt daar een grote rol in. 

Net zoals de kerk, het dorpscentrum, de winkel, 
het restaurant. Er gebeurt veel samen. Iedereen 
kent elkaar, de lijntjes zijn kort.”

Minister op bezoek
In 2010 zakte de school onder de opheffings- 
norm van 23 leerlingen. Het hele dorp kwam in 
actie om Mids de Marren te behouden. Er ging 
een brief naar Den Haag en in februari 2011 
kwam de toenmalige minister Van Bijsterveldt 
zelf naar Gaastmeer om te vertellen dat Mids 
de Marren de eerste school was die onder 
een nieuwe wet viel. In sommige gevallen 
behielden scholen toch hun bekostiging, ook 
al zat het leerlingenaantal onder de opheffing-
snorm. Dat hing samen met kwaliteit, ligging 
en toekomstperspectief. “Het is belangrijk dat 
leerlingen in hun eigen buurt of dorp op school 
kunnen blijven”, aldus de minister destijds. 
“Dat is tevens goed voor de leefbaarheid van 
het platteland en de krimpregio’s.” De kinderen 
liepen met feestmutsen en potten en pannen 
door het dorp. “Er was bovendien sprake van 
groei, iedereen opgelucht.”
Vlak voor de zomervakantie in 2012 werd de 
mr van Mids de Marren met spoed bijeenge-
roepen door het overkoepelende schoolbe-
stuur, Palludara. Jetty: “We wisten absoluut 
niet waar het over zou gaan. En toen we daar 

Toen Jetty Zeilstra ruim zes jaar geleden de vraag 
kreeg of ze als ouder in de mr van basisschool Mids 
de Marren wilde dacht ze: waarom niet? Haar oudste 
kind zat net in groep 1 van de enige basisschool in het 
Friese dorp Gaastmeer en ze voelt zich betrokken bij 
alles wat er in en om het dorp gebeurt. Zeilstra: “Het 
werk voor de mr stelde niet zoveel voor, kreeg ik te 
horen, de gewone dingen. Het was de eerste tijd ook 
best rustig.”

Tekst Anka van Voorthuijsen Beeld Jan Anninga



zaten kregen we te horen dat onze school zou 
sluiten en dat we gingen fuseren met de school 
in Oudega, 5 kilometer verderop. Twee dagen 
later werden de ouders ook geïnformeerd. We 
waren boos, overdonderd. We wisten van niks. 
Er was geen inspraak, geen overleg, er was 
volgens Palludara geen andere optie dan deze. 
Een jaar eerder waren we zo blij met het besluit 
van de minister, eigenlijk zit je nog in die eufo-
rie, en dan komt je eigen schoolbestuur met 
zo’n mededeling: bam. Het was erg emotioneel 
allemaal. Het maakt natuurlijk ook uit hóe je iets 
brengt, of je een probleem voor wilt leggen, of 
mensen zo voor het blok zet.”

Vechten voor je belangen
Gaan we proberen om de school voor het 
dorp te behouden, was vervolgens de centrale 

vraag die alle inwoners kregen voorgelegd. 
“Palludara hield een mooi verhaal over de voor-
delen van de fusie, maar voor ons dorp was het 
helemaal niet mooi. Dat voelde voor ons heel 
anders. Het betekende sluiting van de school. 
Wij zijn hier gewend om elkaar te helpen, din-
gen samen te doen, er is veel betrokkenheid. In 
een stad worden dingen soms voor je geregeld, 
in een klein dorp vecht je zelf voor je belangen. 
Dorpsgenoten hebben jaren terug het dorps-
huis zelf verbouwd: nu organiseren alle vereni-
gingen daar hun activiteiten en de dorpswinkel 
zit er ook. Je doet het hier samen. Zo vecht je 
ook samen voor de school.” Dat is waar het om 
draait, zeggen de beide ouders. “We willen als 
dórp onze school behouden. We hebben niets 
tegen Oudega of de school daar. We willen als 
het kan binnen Palludara blijven. Maar we wil-

len onze skoalle in Gaastmeer open houden.”
Onderzoeken die de kwaliteit van kleine scho-
len ter discussie stellen, onderzoeken waaruit 
blijkt dat de leefbaarheid van een dorp niet 
1op 1 samenvalt met de aanwezigheid van 
een basisschool: ze reageren er met Friese 
nuchterheid op. Betty: “Elk onderzoek kun je 
weerleggen met een ander onderzoek. De kwa-
liteit is op orde nu. Elke school heeft weleens 
een mindere periode. In kleine groepen krijgen 
kinderen meer aandacht. Elk dorp is bovendien 
anders en heeft een eigen cultuur. Het gaat ook 
om de ligging van een dorp ten opzichte van 
andere kernen. Deze school is belangrijk voor 
Gaastmeer.” 
Zoals het nu functioneert in Gaastmeer, loopt 
het goed, zeggen ze allebei. De kinderen die 
bij elkaar op school zitten, spelen in Gaastmeer 
ook voor en na schooltijd met elkaar. Dat zorgt 
voor levendigheid. “Kinderen uit Gaastmeer die 
in een ander dorp naar school gaan, blijven ook 
vaak in dat andere dorp spelen.” Ouders komen 
voor of na het ophalen van de kinderen langs 
de winkel en doen er even een boodschap, 
ouders springen bij als er wat geklust moet 
worden rondom het schoolgebouw, kinderen 
krijgen kookles in het restaurant, er zijn vierin-
gen in de dorpskerk, de school is een belangrijk 
radertje in het geheel. De impact van de school 
op het dorpsleven is in hun geval niet te onder-
schatten, denken beiden. “Je weet pas hoe erg 
het is, als je het kwijt bent.” Draai het eens om, 
zeggen ze: “De leefbaarheid wordt misschien 
niet minder zonder school in het dorp, maar 
het wordt er zeker niet béter van. Wat we heb-
ben, willen we graag houden.”

Hulp
De laatste jaren heeft de mr bijna alleen maar 
vergaderd over de fusieperikelen en de drei-
gende opheffing. “Dit is niet ons vakgebied. 
Je zoekt allerlei dingen uit, maar je komt soms 
niet verder omdat je niet weet waar je wat  g 
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Jetty (links) en Betty: ‘Je kunt hier maar twee kanten op’

‘In een klein dorp 
vecht je samen  
voor je belangen’

9



zoeken moet. Gelukkig hebben we hulp van  
vrijwillige adviseurs, mensen die het dorp een 
warm hart toedragen en de weg wél weten, 
contacten hebben, tot in Den Haag toe. Die 
zoeken zo veel voor ons uit: helpen met cijfers, 
brieven, gesprekken, een jurist inschakelen. Dit 
soort dingen, daar kom je als kleine mr echt 
niet alleen uit, je moet zaken uit handen geven. 
Bovendien wil je als ouders de personeelsge-
leding zoveel mogelijk uit de wind houden, 
voor hen is Palludara hun werkgever, dat voelt 
anders.”
In de wettelijke procedures krijgt de mr van 
Mids de Marren tot nog toe het gelijk aan 
haar zijde. In de zomervakantie stelde de 
Ondernemingskamer stichting Palludara in  
het ongelijk, en ondersteunde de visie van de 
mr. Die had het volste recht om instemming 
met de voorgenomen fusie te weigeren. Maar 
inmiddels is er alweer een nieuwe zaak voor de 
geschillencommissie geweest. De pmr stemt 
niet in met de vermindering van de formatie op 
school, die van 3 naar 2 is gegaan en de stich-
ting Palludara heeft om vervangende instem-
ming gevraagd. Betty: “Het is pittige kost alle-
maal. Het is niet zo dat ik roep: Joepie, dit heb ik 

altijd al gewild. Maar ik voel me betrokken, dus 
ga ik door. Toen ik in de mr kwam, wist ik hoe 
het ervoor stond en dat het allemaal niet mee 
zou vallen. Maar het gaat wél ergens over. Tot 
nu toe is het gelukt, dus dat motiveert om door 
te gaan. Het is ook een bijzondere ervaring, ik 
leer er veel van.”

Gebruik je rechten
Jetty: “Het maakt ook duidelijk dat je als kleine 
man, met behulp van veel andere mensen, 
heel ver kunt komen. Je kunt het winnen van 
een grote jongen en je kunt je gelijk halen. Je 
hoeft niet klakkeloos aan te nemen wat een 
ander zegt. Er is niks mis met kritisch zijn. Je 
moet alles zelf nalopen, zelf nadenken. Je hebt 
rechten, die mag je gebruiken. We hadden in 
2012 ook kunnen denken: ‘Nou ja, als Palludara 
zegt dat een fusie beter is, oké dan zal dat wel 
zo zijn.’ Maar ons uitgangspunt, en dat van het 
hele dorp is: we willen alles doen om de school 
in Gaastmeer te behouden. Die verantwoorde-
lijkheid voelen we naar het dorp en de kinderen 
toe.”
Onlangs kwam er een nieuw gezin in het dorp 
wonen. Met drie kinderen, waarvan een baby 

en twee in de lagere schoolleeftijd, die nu op 
Mids de Marren zitten. “Daar zijn we natuurlijk 
heel blij mee. De school groeit. We hopen dat 
we in rustiger vaarwater komen en dit af kun-
nen sluiten. Maar in je achterhoofd zit ook: wat 
zal er straks weer uit de hoge hoed komen?” H
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Lunchpauze bij Mids de Marren

Tips van deze 
mr: 
•  Laat je niet omver blazen door een 

beslissing van hogerhand. Ken je 
rechten en gebruik die.

•  Zoek deskundige (juridische) hulp. Die 
wordt vergoed door het schoolbestuur. 

•  Onderzoek goed of er draagvlak 
is voor je standpunt en zorg voor 
betrokkenheid. Houd iedereen op de 
hoogte.



11oktober 2015 infomr 

Dik Berkhout is advocaat en medezeggen-
schapsadviseur van de medezeggenschapsraad 
van Mids de Marren. Hij stond de mr dit jaar 
bij in de geschillenprocedure, eerst bij de LCG 
WMS, eind mei bij het hoger beroep voor de 
Ondernemingskamer en eind september toen 
de pmr weer bij de geschillencommissie kwam 
omdat deze niet had ingestemd met de inkrim-
ping van de formatie voor de school. In die laat-
ste zaak is nog geen uitspraak.
Hij omschrijft het dossier ‘Mids de Marren’ als 
‘een heel droevige kwestie’. En dat terwijl hij tot 
nog toe al twee zaken voor de mr heeft gewon-
nen?  Berkhout: “Het kost alle betrokkenen 
heel veel energie. Voor de ouders geeft het veel 
onrust en het duurt lang. Voor de personeels-
geleding zijn zulke procedures ook zwaar en je 
zit als lid van de personeelsgeleding in de mr, in 
een lastige situatie.”
Natuurlijk is hij verheugd dat de mr tot nog 
toe gelijk heeft gekregen van de rechtsprekers. 
Een bestuur (Palludara in dit geval, 16 chris-
telijke basisscholen in Sneek en omstreken) 
kan niet tussen neus en lippen door in een 
stichtingsbreed beleidsstuk besluiten dat een 
aantal scholen moet fuseren. Elke Palludara-
school moet minstens 60 leerlingen hebben, 
stelde het stuk. Mids de Marren had er op dat 
moment 23. De gmr had weliswaar met het 
stuk ingestemd, als dat voor een school zúlke 
ingrijpende gevolgen heeft, moet je dat ook 

aan de betrokken medezeggenschapsraden 
voorleggen, luidde de uitspraak.
Die verbaasde hem niet echt, zegt de jurist. 
Berkhout: “Naast wat er in de WMS staat heeft 
ook de Tweede Kamer volgens mij duidelijk 
gesteld dat er instemming op schoolniveau, 
van de mr dus, nodig is bij een fusie van  
scholen.” 
Gelukkig zijn er ook schoolbestuurders die wel 

vooraf peilen hoe hun ‘stakeholders’ over een 
bepaald voornemen denken. Berkhout: “Betrek 
ouders en leerkrachten toch bij zo’n proces! Je 
moet als bestuur luisteren. Een school is een 
maatschappelijke instelling, geen onderne-
ming. Natuurlijk is een kleinere school relatief 
duurder, maar er spelen heel andere belangen. 
Dan ga je toch geen besluiten nemen waar je 
achterban het zó faliekant mee oneens is? Dat 
is toch ook de waarde van medezeggenschap, 
dat je naar elkaar luistert en daar wat mee 
doet?”
Hij ervaart de positie van de pmr vaak als inge-
wikkeld in dergelijke conflicten, zegt Berkhout, 
vooral bij de opheffing van een school (advies-
recht hele mr). “Een adviesgeschil bij de 
geschillencommissie WMS moet door de meer-
derheid van de mr worden ondersteund. Ik ben 
er een voorstander van dat de oudergeleding 
daarin een zelfstandige bevoegdheid heeft. 
Dan kan de pmr er intern ook niet op worden 
aangekeken. Het corrigeren van een eigen 
directeur of bestuurder is niet makkelijk. Zou 
je als pmr überhaupt wel mee moeten kunnen 
beslissen over het voortbestaan van je eigen 
school? De leefbaarheid van een dorp, de  
sociale contacten via school, het belang van 
school voor een kleine gemeenschap, de  
keuzemogelijkheid voor een kleine school, 
dat zijn zaken die voor ouders heel wat anders 
betekenen dan voor een leerkracht.” H

Mr-adviseur Berkhout

‘Luister naar de 
achterban’
Tekst Anka van Voorthuijsen Beeld Typetank
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Vanaf dit nummer houdt Rob 
Luchsinger (58) als colum-
nist voor Infomr de praktijk 
en de theorie van medezeg-
genschap op eigen wijze tegen 
het licht. Luchsinger is docent 
ICT op de locatie Praktijkon-
derwijs van de brede scholen-
gemeenschap Pantarijn in 
Wageningen, voorzitter van 
de centrale mr en van de twee 
ondersteuningsplanraden in 
zijn gebied: Gelderse Vallei en 
Rivierenland. Hij werkt sinds 
1983 in het onderwijs. “Ik 
hoop dat mensen door mijn 
columns zien: het is de moeite 
waard en we doen het sámen.”

Tekst Anka van Voorthuijsen
Beeld Joost Grol

Rob Luchsinger: “Medezeggenschap is een 
moeilijk ‘product’ om te verkopen aan de werk-
vloer. Het is taaie materie. Sommigen zien ons 
als een club mensen die voor de lol telefoon-
boeken zit te lezen.” Hij snapt het wel. “Maar 
als je er langer in zit dan zie je: het beweegt. 
Het gaat langzaam, maar we bereiken wat. Je 
kan het verschil maken. Daar gaat het om.” Hij 
zegt nadrukkelijk van zichzelf dat hij geen  
‘socialist’ is “maar er zijn zoveel verschillen tus-
sen mensen en ik vind dat het als onderwijs je 
heilige plicht is om maximale kansen te bieden 
aan iedereen.”
In de beginjaren was de medezeggenschap 
behoorlijk amateuristisch, kijkt hij terug. “Ons 
kent ons. De gemeente Wageningen was ons 
schoolbestuur. Als mr gingen we vanuit school 
met z’n vieren twee keer per jaar naar de wet-
houder. We vergaderden in de burgemeesters-
kamer en afloop dronken we samen een biertje 
op een terras.” De tijden waren anders. “Als wij 
voor het praktijkonderwijs een grasmaaimachi-
ne of een vingerzetbank nodig hadden en we 
konden dat uitleggen, dan kwam er gewoon 
een zak geld uit het stadhuis. Maar waar het om 
draaide en nu nog steeds: we werden wél geres-
pecteerd in onze rol. We konden uitleggen wat 

we wilden en waarom het zo nodig was.”
Tijden veranderden, het onderwijs verander-
de: er kwamen normen en budgetten en mana-
gers en beroepsbestuurders en ‘je moet in het 
onderwijs met meer bagage komen dan ken-
nis over het vak waar je les in geeft.’ De mede-
zeggenschapscultuur veranderde ook: “We 
moesten mee professionaliseren. Pantarijn 
is super-democratisch, die sfeer is hier altijd 
geweest. Ik merk dat we daarin wat afwijken 
van andere scholen. Daar moet je dus mee om 
leren gaan, zelf misschien ook wat zakelijker 
worden. Schaalvergroting verandert zaken, dat 
merk je, zeker binnen een opr, daar komen die 
verschillende medezeggenschapsculturen bij 

elkaar. Dan denk je dat er iets is afgesproken, 
maar als het niet zwart op wit staat, heb je 
pech. Andere partijen wisselen, er komen nieu-
we mensen: die hoeven niet hetzelfde te vin-
den als hun voorgangers. Dus leer je dat je vast 
moet leggen wat je met z’n allen afspreekt.”
Zijn grote overtuiging: Je moet transparant zijn. 
“We houden hier op onze locatie toekomst-
gesprekken: ouders, leerlingen en school pro-
beren samen een koers uit te zetten en we 
verbinden daar een inspanningsverplichting 
aan. Sindsdien zijn onze resultaten beter. In de 
medezeggenschap moet je ook voor die trans-
parantie gaan. Dat vraag je van je bestuur, dat 
geldt dan ook voor onszelf.” H

Even voorstellen
Wie is columnist Rob Luchsinger?
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E
en van de onverwachte bonussen 
van de operatie passend onder-
wijs blijkt in de praktijk de onder-
steuningsplanraad (opr) te zijn, 
zeg maar de mr van het samen-

werkingsverband passend onderwijs. Of anders 
geformuleerd: hoe overheidsdwang moge-
lijk positief uitwerkt omdat daarbij de antieke 
bestuursvormen in het onderwijs op de publie-
ke agenda verschijnen.
Over de impact van passend onderwijs voor de 
leerlingen is al veel geschreven. Er is niemand te 
vinden die problemen heeft met het uitgangs-
punt dat ieder kind het onderwijs krijgt waar 
hij of zij behoefte aan heeft en dat zo thuisna-
bij als mogelijk. Waar wel pijn wordt ervaren is 
bij de gedwongen samenwerking tussen scho-
len in een door de overheid aangewezen regio. 
Opeens moet je onderwijsinhoudelijk samen-
werken met die school uit de buurt die altijd  
je concurrent was of mogelijk zelfs je  
pedagogische tegenpool.
Het gaat inderdaad om moeten. De overheid 
heeft ons land in regio’s verdeeld waarbij ruim 
150 samenwerkingsverbanden zijn gevormd 
voor het po en het vo samen. Enige uitzonde-
ring zijn de reformatorische scholen: zij moeten 
binnen hun eigen kring samenwerken.
Het moeten samenwerken speelt zich af op 
bestuurlijk niveau, op de werkvloer en tussen 
de vertegenwoordigers van de stakeholders: 
ouders, leerlingen en personeel. Deze stake- 
holders zijn vertegenwoordigd in de opr-en  
waarvan ik het genoegen heb lid te zijn. Als 
we ons nu even beperken tot de club van de 
bestuurders dan zien we een stille revolutie. 
Bestuurders moeten elkaar vertrouwen met 
bedrijfskritische informatie. Naast alle informa-
tie die men al moest delen met de wereld, via 
bijvoorbeeld de vensters voor verantwoording, 
moet men met de billen bloot over ook de lasti-
ge dossiers. Een mooi resultaat dat ik als opr-lid 
waarneem, is de gezamenlijke verantwoorde-

lijkheid die ervoor zorgt dat alle leerlingen in de 
regio een plek krijgen. Gedaan met het zwarte- 
pieten met zorgleerlingen! Zo zijn er legio 
zaken die een doorbraak zijn van jarenlang 
gevestigde praktijken.
In de opr wordt mij duidelijk dat de verzuilde 
praktijk tot zover eigenlijk een belemmering 
was om het beste onderwijs voor iedereen te 
realiseren.
Als je deze lijn doortrekt, dringt de vraag zich 
op: wat hebben we eigenlijk aan die versnip-
pering van overheidsgeld over een scala aan 
grotere en kleinere schoolbesturen? Is het mis-
schien tijd om die vraag als opr-lid hardop te 
stellen aan politiek Nederland? Voor opr-leden 
ligt er een gouden kans om de onderwijskwali-
teit zo positief te beïnvloeden.
Zo langzamerhand krijg ik het idee dat de 
bestuursvorm van ons onderwijs een soort laat-
ste relict is geworden waaraan sommige maat-
schappelijke stromingen zich spiegelen. Leuk 
voor degenen die in zo’n wereld leven, maar 
van een erg geringe meerwaarde voor de  
kinderen. Die moeten kunnen rekenen op het 
onderwijs om goed toegerust voor onze  
pluriforme maatschappij, een leven op te  
bouwen. H

Bijvangst

”  

Opeens moet je onderwijsinhoudelijk 
samenwerken met die school uit 

de buurt die altijd je  
concurrent was of mogelijk zelfs je 

pedagogische tegenpool

“
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Invloed op de benoeming van 
nieuwe bestuurders, bruik-
baar gereedschap om in te 
grijpen als het bestuur de 
medezeggenschap aan z’n 
laars lapt en betere commu-
nicatie met de raad van toe-
zicht. Dat zijn belangrijke 
gevolgen voor de medezeg-
genschap in de komende 
wet voor verbetering van de 
bestuurskracht in het onder-
wijs, die naar verwachting na 
de zomer van 2016 in werking 
treedt.

Het wetsvoorstel volgt op een intensieve eva-
luatie van de huidige gang van zaken. De AOb 
heeft daarbij op basis van praktijkervaringen 
gehamerd op enkele belangrijke wijzigingen 
van zaken die momenteel minder praktisch zijn 
geregeld. De belangrijkste punten:
•  Kosten juridische bijstand: is in de huidige 

Wms vaag geregeld, geschillencommissie en 
Ondernemingskamer hebben diverse keren 
beslist ten gunste van de mr. De nieuwe wet 
zegt: juridische bijstand voor de mr moet 
zonder discussie worden betaald door het 
schoolbestuur, als de mr maar vooraf aan-
kondigt dat de raad deze bijstand gaat inroe-
pen.

•  Benoeming in college van bestuur: Nu geen 
invloed mr, straks wel. Voor bestuursfuncties 

komen er profielen die de gewenste kwalitei-
ten van een bestuurder  beschrijven. De mr 
adviseert over deze profielen, over de benoe-
ming en over ontslag van bestuurders. De 
raad van toezicht kan van het advies afwij-
ken, maar moet dat wel kunnen verdedigen, 
ook bij de geschillencommissie.

•  Contact mr  en raad van toezicht: Nu op vrij-
willige basis, straks verplicht. De raad van 
toezicht moet minimaal twee keer per jaar 
overleggen met de medezeggenschapsraad 
over alles wat de mr wil bespreken.

•  Naleving af te dwingen: Als het bestuur de 
regels van de medezeggenschap aan zijn 
laars lapt of uitspraken van de geschillen-
commissie niet naleeft, kan de mr straks via 
de commissie de overlegpartner tot de orde 
roepen. De commissie krijgt de bevoegdheid 
om via de rechter een dwangsom op te leg-
gen aan het nalatige bestuur. Dit vervangt 
deels de huidige procedure bij de Onderne-
mingskamer.

•  Duidelijke scheiding van taken: De geschil-
lencommissie behandelt straks alle geschil-
len. De Ondernemingskamer van het 
gerechtshof in Amsterdam heeft alleen nog 
een rol bij hoger beroep tegen beslissingen 
van de geschillencommissie. H

Het nu naar de Tweede Kamer verzonden 
wetsvoorstel wordt daar dit najaar behan-
deld en gaat dan door naar de Eerste Kamer. 
Als dat volgens plan verloopt, kan de nieuwe 
wet in werking treden in augustus 2016.

Sterkere 
medezeggenschap 
vanaf 2016
Tekst Miro Lucassen Beeld Typetank
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Ze zijn efficiënt, modern en misschien zelfs wel 
hip, die continuroosters in het primair onder-
wijs. De kinderen krijgen een aaneensluitend 
programma, de ouders hoeven tussen de 
middag hun werk niet te onderbreken en er is 
meer tijd voor sociaal vertier in de tweede helft 
van de middag. Maar mag de opmars van deze 
korte schooldagen ten koste gaan van de pauze 
van leerkrachten? Natuurlijk niet, betoogt de 
AOb al jaren. Leerkrachten die een hele dagtaak 
afwikkelen zonder pauze, lopen veel te grote 
gezondheidsrisico’s. De onderwijskwaliteit, het 
pedagogisch toezicht en het didactisch hande-
len dalen door vermoeidheid in de middag en 
met voortijdig afgebrand personeel komt een 
school niet verder.
Met de afspraak in de cao primair onderwijs 
2014-2015 over pauzes zou de discussie voorbij 
moeten zijn. Iedere leerkracht met een werkdag 
van 5,5 uur of langer heeft recht op een pauze 
van dertig minuten óf op twee onderbrekingen 
van ieder een kwartier als de personeelsgele-
ding van de mr met zo’n splitsing instemt. Alle 
pauzes moeten ingeroosterd zijn tussen 10 en 
14 uur. Het is dus niet vereist dat de hele school 
op hetzelfde moment even uitblaast, ieder-
een kan op een gepast moment aan de beurt 
komen.

Toch krijgen de AOb en de andere cao-partners 
te vaak meldingen van scholen waar de pauze 
tot discussie leidt. Schoolleiders en directeuren 
vinden te vaak dat het onmogelijk is om aan de 
cao-eisen te voldoen. Zo’n kwestie hoort uiter-
aard thuis op de agenda van de medezeggen-
schapsraad, of de directie er nu uit zichzelf mee 
komt of dat de collega’s zich melden.
Het recht op pauze is niet alleen te vin-
den in de cao, maar vindt zijn basis in de 
Arbeidstijdenwet die voor alle Nederlanders 
geldt en in de arbeids- en rusttijdenregeling die 
elke school hoort vast te stellen. Op die rege-
ling heeft de personeelsgeleding instemmings-
recht. De schoolleiding die al deze regels naast 
zich neer meent te moeten leggen, zal met een 
goed verhaal moeten komen. Mondelinge uit-
leg volstaat niet: de argumenten in een pauze-
discussie horen op schrift te staan. Als dat docu-
ment er is, kunnen de medezeggenschapsraad 
en de overlegpartner samen contact opnemen 
met de vakbond en de po-raad om het pro-
bleem voor te leggen. Aan de cao-tafel wordt 
dan gezamenlijk gezocht naar een passende 
oplossing.
Zo’n oplossing kan echter niet zijn dat voor een 
deel van het personeel geen pauze meer geldt 
of dat de aangewezen tijden nog verder wor-
den verruimd, tekent AOb-sectorbestuurder 
Anne Seuren aan: “Wij zullen de werkgever 
erop attenderen dat het bij andere scholen wel 
kan. We kijken graag mee hoe oplossingen van 
andere scholen en besturen een voorbeeld kun-
nen zijn voor de school die met een probleem 
zit. We zien met de po-raad toe op naleving 
van het recht op pauze zoals opgenomen in de 
huidige cao.” H

Ook al staat het recht op pauze voor de leerkracht 
in de wet, daarmee houdt het rooster er nog niet op 
elke school rekening mee. Toch heeft de medezeggen-
schapsraad in de strijd voor naleving van het recht 
op pauze niet alleen de wet en de AOb, maar ook de 
werkgeversorganisatie po-raad aan zijn kant.

Tekst Miro Lucassen Beeld Typetank

Hoezo, geen tijd  
voor pauze? 
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Ben je starter in het onderwijs? Kom 
dan op zaterdag 14 november naar 
het Muntgebouw in Utrecht. Op 
loopafstand van Utrecht CS.
Je kunt deelnemen aan inspirerende 
workshops zoals mindfulness, orde, 

SPECIAAL 

VOOR 
LEDEN 

VAN DE AOb!

ZATERDAG14 NOVEMBER2015

Inschrijven en alle 
informatie over de 
workshops en het 
programma op 
www.aobevents.nl 

energizers, radicalisering, sollici-
teren, rechtspositie en in gesprek 
gaan met Tweede Kamerleden. Voor 
een heerlijke lunch en een gezellige 
borrel ter afsluiting wordt gezorgd. 
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Meer voor elkaar
FESTIVAL

MUNTGEBOUW UTRECHT

STARTERS

Meer informatie en aanmelden via www.aobevents.nl

De leraar maakt het onderwijs
Themabijeenkomsten AOb
Ontmoet je collega’s en denk mee over hoe we samen het onderwijs kunnen versterken! 

Hét moment om je kennis, mening, problemen en oplossingen te delen. 
Er zijn verschillende onderwerpen

De status van het onderwijs   dinsdag 3 november, Amersfoort

Sterke beroepsgroep   woensdag 4 november, Eindhoven

Passend Onderwijs    dinsdag 8 december, Zwolle 

Professionalisering    woensdag 9 december, Rotterdam

Het onderwijsstelsel   dinsdag 12 januari, Arnhem 
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“Hoe dichter bij de school hoe beter, dat 
hebben we gemerkt met het aanbod van de 
Quickstart”, zegt projectleider Philippe Abbing. 
“Dat levert echte resultaten op.” Bij dit trai-
ningsaanbod dragen medezeggenschapsraad 
en bestuurder samen een onderwerp aan dat 
op locatie wordt behandeld. In samenspraak 
wordt vervolgens ook vastgesteld welke ambi-
ties mr en bestuurder hebben voor de mede-
zeggenschap in de daaropvolgende periode. 
Zo’n sessie neemt in totaal 4 uur in beslag.
De Quickstart raakte eerder dit jaar uitverkocht: 
het door OCW toegekende budget was op. 
Vorige maand heeft het ministerie opnieuw 
geld beschikbaar gesteld, zodat inschrijven 
nu weer mogelijk is. Wederom geldt dat de 
training mogelijk is zolang de voorraad strekt, 
maar projectleider Abbing voorziet meer 
herhalingen van wat hij noemt “een prak-
tische hulp bij het nadenken over je eigen  
medezeggenschap”. Het project Versterking 
Medezeggenschap rekent op nog enkele jaren 
subsidie, aangezien staatssecretaris Sander 
Dekker veel belang hecht aan het mr-werk in 
het onderwijs.
Overheidssubsidie van de advisering over 
betere zeggenschap gaat de komende jaren 

uitsluitend naar het project. De nu nog aparte 
ondersteuning voor medezeggenschap in 
het passend onderwijs wordt eveneens bij 
Versterking Medezeggenschap ondergebracht. 
In het project werken alle organisaties van pro-
fessionals samen. Ook scholierencomité LAKS 
en de Landelijke Ouderraad zijn in de stuur-
groep vertegenwoordigd. Het trainings- en 
scholingsaanbod is aanvullend op bestaande 
activiteiten van de diverse belangenorganisa-
ties.
Om kleinere ouderorganisaties en andere bij 
medezeggenschap betrokkenen ook een stem 
te geven, roept het project binnenkort expert-
groepen in het leven. Het steunpunt wil ook 
direct advies geven aan mr-leden en bestuur-
ders die met vragen zitten over concrete mede-
zeggenschapskwesties. Verder denkt het aan de 
invoering van een meetlat waarmee de mr-le-
den en de bestuurder kunnen nagaan hoe zij 
nu ‘scoren’ met de praktijk van hun medezeg-
genschap. Om medezeggenschap ook meer 
structurele aandacht te kunnen geven staat de 
oprichting van de ‘medezeggenschapstafel’ op 
de agenda. Aan deze bestuurlijke tafel kunnen 
alle onderwerpen worden besproken die te 
maken hebben met medezeggenschap. 

Nog wat verder weg ligt de uitvoering van het 
idee om medezeggenschap ook als vak aan 
te bieden op pabo’s en lerarenopleidingen. 
Abbing: “Voor de nieuwe leerkrachten is dat 
belangrijke kennis. Maar langs die weg bereik 
je natuurlijk niet de collega’s die al in de praktijk 
werken. Voor huidige en toekomstige mede-
zeggenschappers zouden we kunnen denken 
aan vormen van e-learning met een trainer/
coach, zoals dat ook gebeurt bij de Open 
Universiteit.” H  

Schoolnabij advies 
voor elke mr
Tekst Miro Lucassen Beeld Typetank

Adviezen en trainingen voor elke school die er  
behoefte aan heeft, op de eigen locatie of in elk geval 
in de directe omgeving. Dat is voor het project  
Versterking Medezeggenschap de kern van het werk, 
de komende jaren. De samenwerkende onderwijs- 
organisaties hopen van het rijk subsidie te krijgen  
om zulk ‘schoolnabij’ advies tot 2019 aan te kunnen  
bieden.
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De werkvloer

1  • Hoe redden we onze jonge collega’s?

Vragen, opmerkingen, problemen met het werk op school? De medezeggenschapsraad 
kan zich ermee bemoeien. Vragen voor deze rubriek zijn welkom op infopuntmr@aob.nl

Bij een ander schoolbestuur in onze gemeen-
te wordt een anti-pestcoördinator aange-
steld, hoorden wij van collega’s daar. Het zou 
gaan om een sinds kort wettelijk verplichte 
functie. Hoe zit dat precies?

Nieuwe wetgeving over sociale veiligheid op 

scholen geeft het schoolbestuur inderdaad een 
extra verantwoordelijkheid over pesten: het 
bestuur moet zorgen dat een of meer personen 
verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van het 
anti-pestbeleid. Zeker voor basisscholen ligt het 
voor de hand om dit bovenschools te regelen. De 
taak hoeft niet per se gebonden te zijn aan een 

aparte functie, maar dat kan wel. Als de school er 
inderdaad een functie van maakt, heeft de gmr 
daar instemmingsrecht over. Denk aan het aantal 
uren, de vereiste competenties en de manier 
waarop deze coördinator een rol speelt in het 
beleid rond sociale veiligheid.

2  • Is een anti-pestcoördinator verplicht?

We gaan binnenkort stemmen over het over-
legmodel voor taakbeleid. Volgens de directie 
tellen onthoudingen, blanco stemmen en 
afwezigen mee als voorstanders, onder het 
motto: wie zwijgt stemt toe. Is dat juist?

Deze manier van tellen is in strijd met de bedoe-
ling van de cao-afspraken. Als uw mr en uw direc-

tie samen voorstander zijn van het overlegmodel, 
moet u beiden uw best doen om de achterban 
te laten stemmen. Omdat het individuele belang 
van de werknemer meespeelt, hoort dit via schrif-
telijke en geheime stemming te gebeuren. Over 
de stemprocedure moet de personeelsgeleding 
van uw gmr overeenstemming bereiken met de 
overlegpartner en de AOb adviseert om niet met 

het slimmigheidje ‘wie zwijgt stemt toe’ akkoord 
te gaan. Wie niet stemt, stemt ook niet in en mag 
dus niet als een ja tellen. Als de pgmr ‘er in is 
getrapt’ kan uw mr niet meer doen dan alle per-
soneelsleden aanmoedigen om vooral ja of nee 
te stemmen en zich niet te verschuilen achter een 
onthouding.

3 • Hoe tellen we niet-stemmers?

We krijgen de komende jaren minder leer-
lingen en dat gaat werkgelegenheid kosten. 
Ons bestuur ziet geen andere uitweg dan 
twintig collega’s in het risicodragende deel 
van de formatie te plaatsen, het voorportaal 
van ontslag. Zo dreigen we een groot deel 
van de jonge collega’s te verliezen, omdat 
zij als laatsten zijn binnengekomen. Als ver-
zachtende maatregel ligt er nu een aanbod 
voor vervroegde pensionering: een uitkering 
van 15.000 euro bruto, verspreid over 3,5 
jaar. Onze gmr verwacht weinig belangstel-
ling. Zijn er andere manieren om meer jonge 
collega’s te behouden, via een ontslagre-
geling voor ouderen zoals dat gaat in het 
bedrijfsleven?

Het standaard ontslagbeleid is sinds 1 juli 2015 
veranderd: de werkgever moet nu afspiegelen op 
basis van leeftijdsgroepen, zowel voor rddf-plaat-
singen als bij daadwerkelijk ontslag. De laatst bin-
nengekomen leerkrachten verliezen nog steeds 
als eerste hun baan, maar dat geldt dus ook voor 
de laatst binnengekomen 45-plusser. Oudere 
leerkrachten zichzelf vrijwillig in het risicodragen-
de deel van de formatie laten plaatsen lijkt sym-
pathiek: bij ontslag is er immers nog de werkloos-
heidsuitkering tot de pensioendatum aanbreekt. 
De leerkracht die dit doet, loopt echter een groot 
risico dat het UWV de ww-uitkering weigert. Met 
de vrijwillige rddf-plaatsing veroorzaakt deze 
leerkracht namelijk zelf zijn werkloosheid. Daar is 
de ww niet voor bedoeld.
Individuele ontslagregelingen werken zowel 
in het bedrijfsleven als in het onderwijs via 

een zogeheten vaststellingsovereenkomst. 
Werknemer en werkgever komen daarbij overeen 
dat ze uit elkaar gaan om een inhoudelijke of 
organisatorische reden en daar hoort een vergoe-
ding bij. Een vaststellingsovereenkomst is meestal 
gebaseerd op een ww-uitkering. De betrokkene 
heeft dan sollicitatieplicht en zal daar door het 
UWV aan gehouden worden.
Als iemand uit de vaste formatie vertrekt via een 
vaststellingsovereenkomst, kan dat de baan van 
een ander behouden. De werkgever kan per ver-
trekregeling iemand uit het risicodragende deel 
van de formatie terughalen naar het vaste per-
soneelsbestand. Wanneer het bestuur en de gmr 
het wenselijk vinden om ander ontslagbeleid af te 
spreken, is overleg met de vakbonden vereist. Er 
moet dan een sociaal plan worden opgesteld met 
regelingen voor degenen die hun baan verliezen. 
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Elke school moet een medezeggenschapsraad 
hebben, en voor de overheid staat een ‘school’ 
in dit geval gelijk aan een brin-nummer voor de 
bekostiging van het onderwijs. Het idee daar-
achter is dat er bij dat brin-nummer een school-
leiding hoort, dat er beleid wordt gemaakt en 
dat er dús op dat niveau medezeggenschap bij 
hoort, zegt Marcel Koning, beleidsmedewerker 
bij de AOb. In de praktijk zit het nogal eens 
anders in elkaar. “Ik ken een school met drie 
brin-nummers in één gebouw. Die moeten dus 
eigenlijk drie mr-en hebben, én dus ook drie 
schoolplannen. In de praktijk was er sprake van 
één schoolleiding en hebben ze het pragmatisch 
opgelost: drie verschillende kaftjes om hetzelfde 
schoolplan en drie mr-en die altijd samen verga-
deren en in de praktijk dus één mr vormen.”

Bij de Spinoza scholengroep (Leidschendam, 
Voorburg en Den Haag) pakt het juist weer heel 
anders uit, vertelt bestuurder Peter Lamers. “Wij 
hebben acht scholen met in totaal maar vier 
brin-nummers.” Maar die acht scholen hebben 

wel allemaal een eigen medezeggenschaps-
raad, en er is niet bezuinigd op de faciliteiten. 
Bovenschools is er dan nog een gmr, waarvan 
de leden zijn gekozen door de acht afzonderlijke 
mr-en. Lamers: “We hebben inderdaad meer 
medezeggenschap georganiseerd dan wettelijk 
vereist is. En ja, dat brengt procentueel natuur-
lijk meer kosten met zich mee. Maar goede 

tegenspraak is wel wat waard.”
Bij Lucas-onderwijs in Den Haag en omstreken 
is sprake van ‘een gordiaanse knoop’ wanneer 
het gaat om de organisatie van de medezeggen-
schap, omschrijft Meindert de Schiffart, voorzit-
ter van de gmr. Het verbaast nauwelijks, bij zo’n 
omvangrijke organisatie. Lucas Onderwijs heeft 
po en vo, bijna 4000 personeelsleden, 33.000 
leerlingen, verspreid over zo’n 80 verschillende 
vestigingen. Toch is het gelukt om de medezeg-
genschap op de plek te krijgen waar de zeggen-
schap plaats vindt, zegt De Schiffart. “Het func-
tioneert goed. We werken met deelraden per 
locatie. De motor draait, dan ga ik niet de hele 
tijd onder de motorkap kijken of het allemaal 
precies klopt.”

De koppeling brin-medezeggenschap uit de wet 
is bij een professionele onderwijsorganisatie als 
het Lucas uiteindelijk niet van doorslaggevend 
belang, vindt De Schiffart. Het gaat bij alle 
betrokkenen om goede medezeggenschap, 
op de juiste plek. De constructie van Lucas 
Onderwijs komt hij vaker tegen, zegt Marcel 
Koning. “Je moet kijken vanuit de praktijk: wat 
is het meest wenselijke om goede medezeggen-
schap te waarborgen.”  

Leeg
Johan Bokdam van onderzoeksbureau Panteia 
dat in 2012 het evaluatierapport over de Wet 
medezeggenschap op scholen opstelde, h 

Creatief met  
brin voor beste  
medezeggenschap
Tekst Anka van Voorthuijsen Beeld Typetank

De koppeling van medezeggenschap aan het bekostigings– 
systeem van brin-nummers is niet altijd even logisch en dat 
kan in de praktijk hinderlijk zijn. Hoe eigenzinnig kunnen 
scholen de regels toepassen om de geest van medezeggenschap 
optimaal de ruimte te geven?

‘Goede 
tegenspraak 
is ons wel 
wat waard’
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herkent die praktijk ook. “Er wordt wel eens om 
de wet heen gewerkt omdat je toch wilt dat de 
medezeggenschap de formele zeggenschap 
volgt, dus op het niveau zit waar de besluiten 
worden genomen. Het gaat er toch om dat je in 
de geest van de wet handelt.” 

Zowel Koning als Bokdam spreken over ‘een 
leeg brin-nummer’. “Dan vindt er op brin-ni-
veau feitelijk helemaal geen besluitvorming 
plaats. Maar hangen er bijvoorbeeld twee 
afzonderlijke locaties onder dat nummer, die 
wel eigen schoolleiding hebben en eigen beleid 
maken.” Koning vindt dat de medezeggen-
schap dan op locatieniveau plaats moet vinden, 
en dat betekent in de praktijk dat er dan twee 
deelraden worden gevormd. “Het is onlogisch 
om op brin-niveau een mr op te zetten, omdat 
er op dat niveau niks gemeenschappelijks is.”

Dat heeft wel enige consequenties. Een gmr 
wordt gekozen door de mr-en, niet door deel-
raden. In de praktijk gedragen deze deelraden 
zich natuurlijk als mr en kiezen zij de mensen     
voor de gmr. Marcel Koning: “Stel: een bestuur 
met acht scholen. Twee van de acht delen één 
brin-nummer, maar ze kiezen toch allebei een 
eigen afvaardiging van ouders en personeel naar 
de gmr. Dat kan geen kwaad, tot iemand de let-
ter van de wet gaat lezen en gaat piepen, vaak 
gebeurt dat natuurlijk als er onenigheid is. Eén 
brin-nummer kan dan onbedoeld het dubbele 
aantal vertegenwoordigers in de gmr hebben.”
Bovendien: als je dat zo met elkaar afspreekt 
moet je het wel vastleggen in het medezeggen-
schapsstatuut, adviseert Koning. “En je moet 
dan eigenlijk wel steeds checken of het draag-
vlak er nog wel is voor zo’n constructie omdat 
het toch afwijkt van de letter van de wet. En om 
nou elk jaar zo’n heel goedkeuringscircus op te 
tuigen... dat is nauwelijks te doen natuurlijk.”

Krimp
Er wordt al jaren gepraat over een vereenvou-
diging van de bekostigingssystematiek in het 
voortgezet onderwijs. Staatssecretaris Sander 
Dekker heeft aangekondigd dit najaar met 
een nieuw wetsvoorstel te komen. Het huidige 
systeem is te complex. “Scholen, medezeg-
genschapsraden en toezichthouders hebben er 
last van”, stelt Dekker. De onvrede hangt deels 
samen met het feit dat een deel van de bekos-
tiging gekoppeld is aan het brin-nummer. Nu 
er op grote schaal sprake is van krimp en fusies 
betekent het dat vestigingen worden gesloten, 
er soms lege brin-nummers over blijven of 
brin-nummers worden opgeheven. “Het is erg 
moeilijk om de bekostigingsconsequenties hier-

van te doorzien”, schreef Dekker in april in een 
brief aan de Tweede Kamer. Bestuurders kunnen 
die effecten op de geldstroom zelf vaak al niet 
goed inschatten, en dat geldt in grotere mate 
voor medezeggenschapsraden en raden van 
toezicht: “Terwijl zij juist ook in zo’n situatie de 
risico’s willen weten.”

De bekostigingssystematiek is te complex en het 
bevat ‘perverse prikkels’, stelde de Rekenkamer 
al eerder in een onderzoek. Daaruit bleek bij-
voorbeeld dat bij twee schoolbesturen (verge-
lijkbaar onderwijsaanbod en vergelijkbaar aantal 
leerlingen) het ene bestuur ruim 1 miljoen euro 
meer kreeg dan het andere, omdat het meer 
brin-nummers heeft.

Kwaliteit
Lamers (scholengroep Spinoza) weet daar 
alles van. “Wij hebben nu vier scholen die één 
brin-nummer delen. Als we per twee scholen 
een brin-nummer zouden hebben, wat in- 
houdelijk prima te verdedigen is, zorgt dat extra 
nummer voor een ton aan extra inkomsten  
op jaarbasis. Als je als school uit fusies bent  
ontstaan en minder brin-nummers hebt, ben je 
dus in het nadeel. Dat kan toch niet de bedoe-
ling zijn van het systeem? We streven toch alle-
maal naar goede onderwijskwaliteit?”

Lamers vroeg al eens om aanpassing van de 
financiering bij het ministerie, maar kreeg nul 
op het rekest. Onlangs ging hij in hoger beroep 
en nu buigt de Raad van State zich over dezelfde 
zaak. Lamers: “Het gaat mij om de belangen 
van docenten en leerlingen. Het gaat om gelijke 
behandeling.”

Het nieuwe wetsvoorstel ligt er nog niet, maar 
waarschijnlijk wordt een deel van de bekostiging 
in de toekomst gekoppeld aan een vestiging en 
niet meer aan een brin-nummer. Als de overheid 
de koppeling brin-medezeggenschap los gaat 
laten, brengt dat ook wel risico’s met zich mee, 
denkt Marcel Koning. “In het onderwijs is geko-
zen voor: elke school moet een mr hebben. Ook 
al zijn er maar 2 personeelsleden en 23 leerlin-
gen. Je kunt je afvragen of dat wenselijk is, of dat 
niet een beetje teveel van het goede is en het 
onderwijs wel ten goede komt. Maar als je aan 
dat principe gaat knabbelen, dreigt natuurlijk 
een ijsschots effect: wat is dan de ondergrens, 
wanneer is een mr nog wél verplicht? Als je 
steeds een beetje eraf haalt, houd je op een 
gegeven moment niks meer over. Dan moet de 
overheid toch uitspraken doen over wat nog een 
school is, waar medezeggenschap bij hoort.”

Afstappen van de koppeling brin-medezeggen-
schap kan besturen op de gedachte ‘vrijheid 
blijheid’ brengen, waarschuwt Koning: “In het 
mbo hebben we gezien hoe dat mis kan gaan: 
daar heb je soms centrale medezeggenschap via 
de ondernemingsraad, die ruim gefaciliteerd is, 
en geen medezeggenschap meer per vestiging. 
Dat werkt dus niet. Dat gevaar zou ook kunnen 
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Beslissen op  
locatie?  
Dan ook daar  
de medezeggen-
schap

Paul van Meenen, onderwijswoordvoerder 
D66 in de Tweede Kamer en voormalig 
schoolbestuurder: “Ik vind dat je vanuit 
ouders en leerlingen moet redeneren. Die 
brin dat is natuurlijk een administratief over-
heidsdingetje. Een school is het gebouw 
waar jouw kind naartoe gaat en waar de 
docenten werken. Daar begint het voor mij 
en op dat niveau moet ook de medezeggen-
schap plaatsvinden. Mijn indruk van de brief 
van de staatssecretaris is, dat hij af wil van 
nevenvestigingen en dislocaties en een vaste 
voet in wil voeren voor alle locaties, en niet 
alleen een hoofdvestiging. Ik vind dat dan 
ook elke vestiging, elk schoolgebouw, recht 
heeft op een medezeggenschapsraad, want 
daar worden beslissingen genomen. Of je 
nu een gebouw hebt met 125 leerlingen of 
1200: het recht op medezeggenschap moet 
in de wet vast zijn gelegd. Uiteraard met 
de bevoegdheden en faciliteiten die daarbij 
horen. In de praktijk wordt het misschien 
vaak best goed geregeld, maar je moet niet 
afhankelijk zijn van de welwillendheid van 
een bestuurder. Waar je minimaal recht op 
hebt, dat moet in de wet staan.”

Brin:
33tT

Brin
:
17it

Brin
:
36p
o

Brin:
55sg

Brin:
36kl

dreigen in het po. Stel, je hebt een bestuur met 
20 basisscholen. Die 20 scholen hebben nu 
allemaal, terecht, een eigen mr. Straks kun je 
als bestuurder zeggen: we schaffen al die kleine 
mr-etjes af, al dat vergaderen, we noemen de 
gmr gewoon mr. Dat zou een slechte ontwik-
keling zijn.” De Schiffart ziet die dreiging ook: 
“Als je de koppeling loslaat, krijg je als school 

meer vrijheid en meer zelfstandigheid om de 
medezeggenschap zelf in te richten. Daar moet 
je wel mee om kunnen gaan. Niet iedereen is 
nog even professioneel en transparant op dat 
gebied.” H
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Reinout Jaarsma is zelf altijd 
actief geweest in de medezeg-
genschap: “Op de middelbare 
school zat ik in de leerlingen-
raad, daar praatten we vooral 
over gevulde koeken. Later op 
de lerarenopleiding zat ik in 
de studentenraad en toen ik 
in het volwassenenonderwijs 
werkte, werd ik voorzitter van 
de mr.”

Vooral in die laatste functie merkte hij de meer-
waarde van medezeggenschap, zegt Jaarsma. 
“Er moesten mensen uit en de directie wilde dat 
proces over anderhalf jaar uitsmeren. Dan zou 
duidelijk worden wie kon blijven en wie moest 
gaan. Dat leek ons helemaal niks, dan zit je elkaar 
18 maanden aan te kijken van: zou jij…? of ik...?”
Op aandringen van de mr werd dat proces 
versneld: duidelijkheid binnen drie maanden, 
én een terugkeergarantie van vijf jaar voor wie 
vrijwillig vertrok. Het proces leverde uiteindelijk 
geen frustraties op, en zelfs mensen die een hele 
nieuw carrière begonnen aan de andere kant 
van het land. “Vanwege die lange terugkeerga-

rantie durfden mensen dat aan.”
Na een carrière van 15 jaar in het onderwijs 
(docent aardrijkskunde, geschiedenis en maat-
schappijleer) kwam de nu 61-jarige Jaarsma bij 
de AOb terecht, waar hij sindsdien zijn enthou-
siasme over de invloed van medezeggenschap 
als trainer over brengt op mr-en in zowel primair 
als voortgezet onderwijs. Tijdens zijn trainingen 
geen PowerPoint-presentaties, zegt Jaarsma. 
“Je staat altijd eerst met vreemde apparatuur 
te klooien. Bovendien: mensen hebben de 
hele dag al gewerkt als ik kom. Als je dan zo’n 
PowerPoint aanzet en het licht dimt, dan zakt 
iedereen onderuit. Ik probeer een verhaal te ver-
tellen, mensen te verleiden tot interactie.” 
Hij heeft de afgelopen jaren veel fusieprocessen 
begeleid: “Daar komt altijd veel emotie bij kijken 
en dan is het prettig als een relatieve buiten-
staander daarbij helpt. In artikel 28 punt 2 WMS 
staat dat een mr kosten voor zulke begeleiding 
vergoed kan krijgen. Zeker bij een fusie lopen 
die kosten op en voor personeelsleden is dat 
moeilijk om tegen hun directie te zeggen: je 
moet dat betalen. Als buitenstaander die heel 
goed in de materie zit, kan ik dat veel makkelij-
ker zeggen.” 
Na een intake overlegt hij met een mr welke 
stappen er bij zo’n traject komen kijken en wat 

hij zou kunnen doen. “Als woordvoerder optre-
den naar het bestuur, vergaderingen bijwonen, 
ondersteunen bij de reacties.” Is hij dan adviseur 
van zo’n mr? “Nee. Ik begeleid het proces. Ik zeg 
niet wat goed of fout is, maar laat hen wel de 
consequenties zien van de ene keuze of de ande-
re.” Jaarsma: “Mr-en hebben vaak geen idee van 
de invloed die ze hebben. Ik vind het geweldig 
dat ik mensen enthousiast kan maken en kan 
laten zien dat ze veel te vertellen hebben.” 

Zie: www.aobscholing.nl

Hobby’s: “Mijn zoon schrijft 
muziekrecensies. Ik ga heel graag 
met hem mee naar popconcerten.”
Trots op: “Als het lukt om een mr 
ervan te doordringen dat ze heel 
veel aan kunnen kaarten. Een tijd 
geleden werd een team geconfron-
teerd met een serie medische han-
delingen die ze geacht werden te 
verrichten. Daar hoef je dus niet in 
mee te gaan, dat hoef je als docent 
niet te doen.”

De trainer: 
Reinout Jaarsma
De medewerkers van de afdeling scholing 
van de AOb verzorgen trainingen voor (g)mr-en. 
Zij stellen zich in deze serie aan u voor.

Tekst Anka van Voorthuijsen Beeld Joost Grol



23oktober 2015 infomr 

Komen directie of schoolbestuur en de medezeggenschaps-
raad er niet uit, dan kan een conflict worden voorgelegd aan 
de Landelijke Commissie Geschillen WMS. In elk nummer 
van infomr publiceren we enkele interessante zaken.

De docenten op een scholengemeenschap 
draaien al twee jaar extra lesuren om zo de rode 
cijfers van de school te bestrijden. En dat werkt: 
het weerstandsvermogen groeit, zodat het tijd is 
om een andere afspraak uit te voeren. De lestaak 
kan weer omlaag, eerst naar 26 uur en later naar 
25. Maar nee, vindt het bestuur. Er zijn nog altijd 

veel onzekerheden, dus de 27 uur moet blijven.
Bij de geschillencommissie probeert het bestuur 
nog te overtuigen met de gevolgen van de nieu-
we CAO en onzekerheid over nieuwbouw. Maar 
daar repten de oorspronkelijke afspraken niet 
over en financieel staat de school er weer heel 
aardig voor. De omstandigheden zijn daarmee 

goed genoeg om de afspraak met het perso-
neel na te komen en de maximale lestaak is dit 
schooljaar dan ook 26 uur.

LCG WMS 106695, 11 juni 2015

Afspraak is afspraak

Eén waarnemer, vijf geschillen

Twee weken meivakantie, dat staat hoog op de 
verlanglijst van ouders van een school voor kin-
deren met beperkingen. Na een besluit om de 
schooldag met een kwartier te verlengen, ver-
wachten zij voortaan elk voorjaar zo’n dubbele 
meivakantie te kunnen genieten, wat mogelijk 
is door er roostervrije margedagen aan vast te 
plekken. Maar het bestuur denkt daar anders 
over: twee weken vakantie is niet handig voor 
het rouleren van personeel tussen meerdere 
scholen en de kinderen raken helemaal uit het 
lesritme. De twist loopt hoog op, waarna de 

oudergeleding van de mr geen instemming wil 
geven aan de onderwijstijd.
De geschillencommissie krijgt de kwestie voor 
de kiezen als de gemoederen ook hoog zijn 
opgelopen over de kosten van juridische bij-
stand, de ontvankelijkheid en de verdeling van 
bevoegdheden. Terug naar de kern dus, want 
die blijft van belang voor komende schooljaren. 
Instemming met de onderwijstijd omvat ook 
het beleid rond margedagen, luidt het oordeel. 
De exacte data bepalen waarmee dat beleid tot 
uitvoering komt, is een zaak van het bestuur. 

Maar wie niet instemt, krijgt in dit geval geen 
andere regeling: tegenover de onderwijskundige 
argumenten van het bestuur had de oudergele-
ding niets in te brengen. En het adviseringsrecht 
over de vakantiedagen waaraan de margedagen 
gekoppeld kunnen worden? Dat is vanwege 
schooloverstijgende belangen een zaak van de 
gmr.

LCG WMS 106715, 31 juli 2015

Marges rond de meivakantie

De directeur van een basisschool vertrekt en het 
bestuur ziet dat als een mooie gelegenheid om 
de functie te combineren met die van een ande-
re school. Als de mr daar niet meteen enthou-
siast over is, vraagt het bestuur advies over een 
nieuwe directiestructuur aan de mr van beide 
scholen en benoemt alvast een teamlid tot waar-
nemer, waarbij de beoogde gezamenlijke direc-

teur optreedt als kwartiermaker. Deze situatie zal 
naar verwachting acht maanden duren.
Deze politiek van voldongen feiten brengt twee 
medezeggenschapsraden bij de geschillencom-
missie, met in totaal vijf interpretatiegeschillen. 
En het bestuur zit goed fout, blijkt uit de uit-
spraak. Dit soort wijzigingen in de formatie en de 
directie is op twee punten adviesplichtig en op 

nog twee punten heeft de mr instemmingsrecht. 
De wet maakt geen uitzondering voor tijdelijke 
waarnemingen, zekere niet voor benoemingen 
die bijna het hele schooljaar duren. Het bestuur 
moet terug naar de overlegtafel.

LCG WMS 106794, 2 juli 2015



bekijk nu ons
cursusaanbod

medezeggenschap 
op aobscholing.nl

neem contact 
met ons op  

scholing@aob.nl 
0900 463 62 62

samen maken we het 
allerbeste onderwijs

Een van de belangrijkste taken van de mr
is het adviseren over hoofdlijnen van het

financieel beleid en het verdelen van financiële
middelen.

De cursus ‘Financiën VO’ geeft inzicht in de
eisen waaraan een begroting moet voldoen,

welke valkuilen er zijn en welke invloed de mr
heeft in het besluitvormingsproces.

 Voor data of inschrijven
naar www.aobscholing.nl.

Met jouw inzet 
en onze kennis van 
medezeggenschap

krijg je meer  
voor elkaar


