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SPOTLIGHT WILLEM BOUWENS    

Hoogleraar arbeidsrecht Willem 
Bouwens is enthousiast over 
zijn eerste jaar als voorzitter van 
de Landelijke Commissie voor 
Geschillen WMS, dé instantie 
voor medezeggenschapszaken in 
primair en voortgezet onderwijs. 
Hij volgde in september 2019 
Irene Asscher op, die deze functie 
12 jaar bekleedde. 
De medezeggenschap ligt 
Bouwens na aan het hart: 
“Ontzettend belangrijk. Voor 
de betrokkenheid van teams 
bij een organisatie én voor de 
kwaliteit van de besluitvorming. 
Medezeggenschap is een funda-
menteel recht waardoor organisa-
ties beter functioneren. Het gaat 
om belangenbehartiging, maar 
besluiten worden er kwalitatief 
ook beter van.”
Hij ziet ze soms wel voorbijko-
men, de bestuurders die ervan 
overtuigd zijn dat ze zelf alle 
belangen goed hebben afge-
wogen en een gesprek met de 
ondernemingsraad of medezeg-
genschapsraad eigenlijk over-
bodig is. Maar Bouwens gelooft 
daar niet in, zegt hij. “Het mono 
perspectief is áltijd gemankeerd. 
En als het over onderwijs gaat: 
dan moet je als bestuurder willen 
horen of ouders en leerkrachten 
wellicht andere ideeën of alterna-
tieven hebben die bruikbaar zijn. 
Zij hebben soms andere belangen 
en andere ideeën en die moet je 
mee willen nemen. Dat komt de 
kwaliteit van de besluitvorming 
ten goede.” 
Bouwens, hoogleraar aan de Vrije 

Universiteit in Amsterdam, had eerder vooral 
te maken met de Wet op de ondernemings-
raden (Wor) die de medezeggenschap in het 
bedrijfsleven regelt. In een ondernemingsraad 
zitten uitsluitend werknemers. Dat medezeg-
genschap in het onderwijs draait om belangen 
van personeel, ouders en kinderen, maakt 
dit voorzitterschap nog interessanter: “Voor 
iedere geleding is er het gemeenschappelijk 
belang van goed onderwijs. Maar voor het 

‘Betere besluiten door
medezeggenschap’
TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD FRED VAN DIEM

personeel kan een beslissing 
van het bevoegd gezag hele 
andere gevolgen hebben dan voor 
ouders. In de uitwerking kunnen 
die belangen met elkaar conflic-
teren en je moet toch proberen 
om op één lijn te komen. Dat is 
boeiend.”

LEES VERDER OP PAGINA 16 u
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MEDEZEGGENSCHAP NIEUWS

Uniforme  
klachtenregeling
Elke school moet een klachtenregeling voor ouders en per-
soneel hebben. De medezeggenschapsraad moet instem-
men met de regeling. Er is nu een nieuwe modelklachten-
regeling beschikbaar voor alle scholen in het po, vo, mbo  
en speciaal onderwijs. 
Voorheen circuleerden er diverse versies: de PO-raad 
gebruikte bijvoorbeeld iets andere omschrijvingen dan de 
versie die de Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs 
of de Landelijke Commissie Geschillen Onderwijs op 
de site hadden staan. Het ging daarbij om minieme ver-
schillen, zegt Olga Luiken, secretaris domein klachten bij 
Onderwijsgeschillen. “Het zat vaak in de gebruikte termen; 
vertrouwenspersoon of contactpersoon bijvoorbeeld. Nu is 
dat gelijkgetrokken.”
De meest actuele versie van de modelklachtenregeling is 
verspreid door gezamenlijke onderwijsorganisaties, en ook 
te vinden via de website van Onderwijsgeschillen.

Iedereen mee  
op excursie
De wetgeving rond de vrijwillige ouderbijdrage in het 
onderwijs wordt per 1 augustus 2021 aangescherpt. 
Daarmee wordt nu goed verankerd dat alle leerlingen, 
ook als hun ouders geen vrijwillige ouderbijdrage  
betalen, tóch altijd mee moeten kunnen doen met 
door de school georganiseerde activiteiten die buiten 
het verplichte onderwijsprogramma vallen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een introductiekamp, kerst-
viering, excursies of bijlessen of examentrainingen. Voorheen 
mocht een school een gratis alternatieve activiteit aanbieden 
voor de kinderen wiens ouders niet betaalden, maar dat is met 
ingang van 1 augustus dus afgelopen. Alle leerlingen moeten 
kunnen meedoen aan alle activiteiten die de school aanbiedt. 
Scholen zijn ook verplicht om dat expliciet in de schoolgids 
te vermelden. De ouderbijdrage is daarmee echt vrijwillig en 
ouders hoeven niemand inzicht te bieden in hun financiële 
situatie, of een reden op te geven voor het feit dat ze niet willen 
betalen. De oudergeleding in de medezeggenschapsraad heeft 
instemmingsrecht op het schoolkostenbeleid en de hoogte en 
de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
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700
Met 5,8 miljard komt er 
in de praktijk ongeveer 
700 euro per leerling per 
jaar beschikbaar in het 
po en vo. Het programma
beslaat een periode van 
ruim twee jaar. Naar leer-
lingen met de grootste 
achterstand moet meer 
dan gemiddeld geld 
gaan.

5,8
Het kabinet komt met 
8,5 miljard euro over de 
brug om leerlingen en 
studenten te helpen die 
achterstanden hebben 
opgelopen vanwege 
corona. Het gaat daarbij 
zowel om het wegwerken 
van leerachterstand 
als om het oplossen 
van sociaal-emotionele 
problemen. De maat-
regel staat bekend als: 
Nationaal Programma 
Onderwijs. Naar het po 
en vo gaat het grootste 
deel: 5,8 miljard.

1,3
Voor het voortgezet onder-
wijs komt de steunmaat-
regel neer op een bedrag 
van ongeveer 1,3 miljoen 
euro per school.

Samenwerkings-
verbanden bouwen 
te grote reserves af

Leden van een ondersteuningsplanraad doen er goed aan om te informeren hoe 
dat bij hun swv zit. Staat er te veel op de bank in vergelijking met de signale-
ringswaarden die het ministerie hanteert? Wat zijn de plannen met het overschot 
in relatie tot het ondersteuningsplan? Ook gmr-leden kunnen natuurlijk bij hun 
schoolbestuur informeren hoe het met de reserves staat bij hun samenwerkings-
verband.
Vorig jaar bleek dat 136 van de in totaal 152 samenwerkingsverbanden (die 
moeten zorgen dat er passend onderwijs is voor elk kind) veel te veel geld 
op de bank hadden staan. Het ging opgeteld om 175 miljoen aan overtollige 
reserves. Een kleine spaarpot is nodig om risico’s op te vangen, maar dat zou 
volgens berekeningen van het ministerie om een gezamenlijk bedrag van 79,5 
miljoen euro moeten gaan. In werkelijkheid stond er veel meer op de opgetel-
de swv-bankrekeningen. Sommige organisaties hadden bedragen van bijna 6 
miljoen tot ruim 8 miljoen euro aan dergelijk, volgens het ministerie, overbodig 
spaargeld.
Inmiddels ligt er een plan (opgesteld met PO- en VO-raad en betrokkenen uit het 
passend onderwijs) waarmee de bovenmatige reserves in 2022 en eventueel 
begin 2023 helemaal kunnen worden afgebouwd. Dat schrijft minister Slob in 
een brief aan de Tweede Kamer. “Het is aan de individuele samenwerkingsver-
banden om de ambities uit het gezamenlijke plan te verwezenlijken.” 
Begin mei moest elk svw met te hoge reserves zo’n eigen plan indienen. “Zij 
moeten waarmaken dat kostbare middelen voor onderwijsondersteuning niet 
op de plank blijven liggen maar terechtkomen bij de kinderen en jongeren die ze 
nodig hebben,” aldus de minister in de brief. De aanpak zal worden gevolgd, en 
als de uitkomst niet tevreden stemt kan de minister besluiten om het budget 
voor het betreffende swv te verminderen. 
Het zijn vooral samenwerkingsverbanden in het voortgezet onderwijs die geld 
oppotten, in het primair onderwijs teren veel swv’s juist in op hun reserves.

De samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs 
die veel te veel geld voor passend onderwijs op de plank lieten liggen, 
gaan hun leven beteren en hun reserves afbouwen door het geld uit 
te geven waar het voor bedoeld is. Elk swv dat te veel had gespaard, 
moet daar inmiddels een plan voor hebben gemaakt. 
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Maatwerk voorop  
bij aanpak corona-

achterstanden
Met welke maatregelen zijn de 
leerlingen op jouw school het 

best geholpen als het gaat om het 
wegwerken van de achterstanden die 

ze hebben opgelopen door corona? 
Daar houden alle schoolteams zich 
nu mee bezig om het extra geld zo 

goed mogelijk te gebruiken. Ook de 
medezeggenschapsraad moet vanaf 

het begin betrokken zijn bij alle 
keuzes.

MR EN SCHOOLTEAM BESLISSEN

   TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

E r is ongeveer 700 
euro per leerling per 
jaar beschikbaar om 
de door corona ont-

stane achterstanden aan te pak-
ken. Scholen met meer achter-
standsleerlingen krijgen ook meer 
geld.
Het kabinet steekt met het  
Nationaal Programma Onderwijs 
(NP Onderwijs) in totaal 8,5 miljard 
euro extra in het onderwijs, waar-
van 5,8 miljard voor het primair 

en voortgezet onderwijs. Dat geld 
moet de komende twee-en-een-
half jaar worden gebruikt om zowel 
de cognitieve als de sociaal-emoti-
onele schade bij leerlingen zo veel 
mogelijk weg te werken. Het gaat 
dus niet alleen om het wegwerken 
van opgelopen leerachterstand, 
maar moet er ook aan bijdragen 
dat leerlingen weer beter ‘in hun 
vel’ komen te zitten. 
Er is een menukaart met interven-
ties, te vinden op de website van 

het programma nponderwijs.nl voor alle onderwijs-
sectoren. De menukaart is een overzicht van alle 
mogelijkheden waaruit een school kan kiezen: bijvoor-
beeld een zomerschool, een-op-eenbegeleiding voor 
leerlingen, klassenverkleining, meer sportactiviteiten 
of extra cultuureducatie. Bij elke maatregel staat wat 
die per leerling kost en hoeveel maanden leerwinst 
die oplevert volgens de laatste inzichten.

Let op schoolniveau
Elke school kiest zelf welke ingrepen het best bij 
school en leerlingen passen. “De mr moet goed op 
het schoolniveau letten”, vindt Anton Bodegraven, u 
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sectorbestuurder po bij de Alge-
mene Onderwijsbond. “De analyse 
van welke achterstanden er zijn (de 
‘schoolscan’) heeft ook op school-
niveau plaatsgevonden. Ik hoor nu 
al dat er besturen zijn die boven-
schools de regie voeren: dat hoeft 
niet verkeerd te zijn, maar wees je 
als mr bewust van je verantwoor-
delijkheden. De maatregelen moe-
ten passen bij jullie leerlingen, en 

Een-op-
eenbegeleiding 

Gemiddeld effect: 5 maanden 
leerwinst bij drie tot vijf keer 
per week, gedurende 12 
weken, ongeveer 30 minuten 
per keer.
Sterk bewijs dat dit goed werkt 
vooral in het primair onderwijs 
voor vakken als lezen en 
rekenen. Kosten: bij inzet van 
een leerkracht: 800 euro per 
leerling.

Interventies
De menukaart van het NP 
Onderwijs kent meerdere 

interventies, met beschrijving van 
het te verwachten effect. Drie 

voorbeelden. 

het schoolteam moet erachter 
staan. De leerkrachten zijn hierbij 
echt cruciaal: zij kennen de leerlin-
gen en weten wat die nodig heb-
ben.”

Krappe planning
Voor de start van het volgend 
schooljaar moeten er keuzes zijn 
gemaakt zodat de uitvoering dan 
kan beginnen. De planning is erg 

krap, vindt de AOb. Zeker omdat 
mei en juni de drukste maanden 
van het schooljaar zijn en corona 
nog steeds een grote rol speelt. 
Ga er toch snel mee aan de slag, 
adviseert Bodegraven. “Het is veel 
geld. Pas op dat je het niet uitgeeft 
aan allerlei commerciële uitzend-
organisaties en adviesbureaus die 
zaken voor je gaan regelen. Dat 
wil het ministerie ook niet. Er zijn 

1 2 3

Cultuureducatie

Gemiddeld effect: 2 maanden 
leerwinst. 
Beperkt positief effect op 
leerprestaties, bijvoorbeeld bij 
Engels/wiskunde/rekenen. Er is 
een groot vermoeden van effect 
als een positievere houding ten 
aanzien van leren en er is vaak 
sprake van toegenomen welzijn. 
Maar veel wetenschappelijk 
bewijs is daarvoor niet. De kosten 
zijn relatief laag: 6 euro per les tot 
40 euro per uur voor hoogwaardig 
muziekonderwijs (1600 euro per 
jaar).

Klassen-
verkleining

Gemiddeld effect: 3 maanden 
leerwinst als de klassengrootte 
wordt teruggebracht tot 20 
leerlingen of minder. 
Bij twee klassen van 15 zijn de 
extra kosten ongeveer 1350 
euro per leerling. Kosten voor 
extra lokalen zijn hierin nog niet 
verwerkt.
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ook commerciële bureaus met 
hele specifieke inhoudelijke onder-
wijskundige expertise: die kun je 
natuurlijk wél inschakelen.”
Een ander risico is dat het eigen 
personeel overbelast raakt, waar-
schuwt hij. “Als je kiest voor een 
zomerschool in de eerste of laat-
ste week van de zomervakantie, 
moet er wel iemand zijn die dat 
onderwijs verzorgt. Dat kan eigen 
personeel zijn, maar extra wer-
ken moet helemaal vrijwillig zijn en 
extra worden betaald. Niemand 
mag zich verplicht voelen.”

Meer personeel 
Het pakket aan maatregelen is 
afkomstig van het Engelse ken-
nisinstituut Education Endowment 
Foundation (EEF). De gegevens op 
de menukaart maken duidelijk dat 
meer personeel inzetten altijd de 
meeste leerwinst oplevert. Bode-
graven: “En het staat ook vast 
dat begeleiding door bijvoorbeeld 
pabo-studenten bijna geen effect 
heeft, maar begeleiding door eigen 
leerkrachten juist wel. Dat is dus 

erg lastig.” Het pakket maatrege-
len waar een team uiteindelijk voor 
kiest heet het schoolprogramma: 
de mr moet daarmee instemmen. 
Het is officieel een onderdeel van 
het schoolplan. De school hoeft 
het schoolprogramma niet op te 
sturen aan het ministerie of de 
inspectie. De gemeente moet wel 
op de hoogte zijn; die kan bijvoor-
beeld nog aanvullende maatrege-
len aanbieden.

Een of twee jaar
Voor de zomervakantie hoort elke 
school hoeveel geld er precies 
beschikbaar is. Het programma 
loopt in principe ruim twee jaar, 
maar als mr kun je ervoor kiezen 
om voorlopig voor één jaar in te 
stemmen. Tussentijds bijstellen en 
aanpassen van het programma is 
mogelijk: ver anderen wat niet zo 
goed blijkt uit te pakken of meer 
doen als iets juist erg goed werkt. 
Alle maatregelen worden gemo-
nitord en het ministerie zorgt dat 
‘good practices’ extra aandacht 
krijgen. 

Het ministerie realiseert zich  
dat de extra’s uit het Nationaal 
Programma Onderwijs extra 
inspanning vragen van het onder-
wijspersoneel terwijl er al een hoge 
werkdruk is en veel personeels-
tekort. Daarom is toegezegd dat 
scholen extra ondersteuning kun-
nen krijgen in de vorm van klassen-
assistenten, onderwijsassistenten 
of studenten. Hun inzet kan ervoor 
zorgen dat de eigen leerkrachten 
meer tijd hebben voor het begelei-
den van de leerlingen bij het weg-
werken van de achterstanden. 
Tekort aan bevoegd en bekwaam 
personeel blijft het zwakke punt 
van dit NP Onderwijs, zegt Anton 
Bodegraven: “Het is een gemiste 
kans dat het weer om incidente-
le middelen gaat terwijl het onder-
wijs structurele oplossingen nodig 
heeft. Het is veel geld, maar scho-
len kunnen er geen mensen in 
vaste dienst van aannemen en 
we hebben gewoon meer leraren 
nodig.” p

Handreikingen
De Algemene Onderwijsbond heeft 
voor medezeggenschapsraden hand-
reikingen gemaakt over de rollen en 
verantwoordelijk heden bij de keuzes  
voor de inzet van de extra gelden. 

Voor medezeggenschappers in  
het primair onderwijs:
bit.ly/npo-po

Voor medezeggenschappers in het  
voortgezet onderwijs:
bit.ly/npo-vo 
 
Het NP Onderwijs is te vinden op:  
nponderwijs.nl
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De presentatie van de plannen 
rondom de nieuwe organisa-
tievorm viel nét na het ingaan 

van de eerste lockdown, kijkt Christine 
Praasterink, voorzitter van de mr terug. 
“We hebben besloten om die bijeen-
komst toch fysiek door te laten gaan. 
Dat is de enige uitzondering geweest in 
al die maanden.” 
Wat houden de plannen in? Dat is niet 
eenvoudig uit te leggen en bovendien is 
het work in progress, het proces is nog 
niet afgerond. Kort door de bocht: zes 
Eindhovense scholen voor voortgezet 
onderwijs – van praktijkonderwijs tot en 
met vwo, voorheen scholengroep Het 
Plein – vormen nu samen de organisa-
tie Parmant Scholen. Drie clusters van 
elk twee scholen gaan daarbij  nauwer 
samenwerken. Dat moet het voor leer-
lingen makkelijker maken om door te 
stromen. Ze kunnen een persoonlijk en 
passend onderwijstraject kiezen door 
bijvoorbeeld vakken op verschillende 

Alsof er door corona en alle ad-hocmaatregelen 
die daarmee op de mr afkwamen al niet 
genoeg te doen was… In Eindhoven kregen de 
medezeggenschappers vorig jaar ook te maken 
met een ingrijpend voorstel voor een nieuwe 
organisatievorm van zes samenwerkende scholen. 

als ouders als personeel en directie, 
veel impact heeft en vragen oproept. En 
dus werk aan de winkel betekent voor 
de medezeggenschappers. Hoe de clus-
ters er precies uit gaan zien is nog in 
ontwikkeling, zeggen de mr-leden. Dick 
van Dam: “Alles gebeurt in overleg. 
We hebben vanaf het begin gevoeld en 
gemerkt: er is nog veel ruimte om hier 
samen over te praten met de directie. 
Er is een denkrichting, maar wie wan-
neer en waar uitkomt, dat is nog niet 
beslist.”
Mr-secretaris Dick van Dam geeft eco-
nomie op Vakcollege Eindhoven, waar 
een pilot met de clusters en units werd 
gedraaid. “Wij zijn als docenten enthou-
siast. Maar ik merk bij onze collega’s 
op andere scholen dat er nog wel veel 
vragen zijn.” Voorzitter Christine Praas-
terink, vanuit de oudergeleding van de 
mr: “Ouders zien vooral voordelen, hoor 
ik. Maar als ouders wil je natuurlijk wel 
zeker weten en merken dat docenten u

‘Meedenken over  
meer maatwerk 
voor leerlingen’

MIJN MR: PARMANT SCHOLEN EINDHOVEN

niveaus of verschillende locaties te  
volgen. 
“Het gaat om samenwerking, geen 
samenvoeging”, benadrukken voorzit-
ter Praasterink en secretaris Dick van 
Dam. “De afzonderlijke scholen blijven 
bestaan, met elk hun eigen karakter en 
doelgroep. Maar twee scholen vallen 
straks wel onder één directie.” Boven-
dien krijgt elk cluster van twee scho-
len een aantal units van leerlingen en 
vaste docenten, die meerdere jaren bij 
elkaar blijven. “Begeleiding en maat-
werk in het kwadraat, met de leerlingen 
als uitgangspunt”, is de achterliggende 
gedachte. ‘Jij maakt morgen mooi’ is 
de slogan die Parmant Scholen daarbij 
gebruikt.

Veel impact voor iedereen
Zonder verder al te veel in details te 
treden: het is duidelijk dat zo’n ingrij-
pende verandering in de organisatie 
voor álle betrokkenen, zowel leerlingen 

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN  BEELD FRED VAN DIEM
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Dick van Dam (secretaris) 
& Christine Praasterink 

(voorzitter)
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dit zien zitten en enthousiast zijn, want 
zíj moeten het doen.” Wat iedereen 
belangrijk vindt: in hoeverre blijft de 
eigen identiteit van de zes betrokken 
scholen gewaarborgd? 

Bureaucratie
Wat het soms ingewikkeld maakt voor 
de medezeggenschappers: hun onder-
wijskoepel OMO (Vereniging Ons Mid-
delbaar Onderwijs) is een ware reus 
in onderwijsland. Maar liefst 35 scho-
len voor vo in Brabant maken deel uit 
van de vereniging. Dat betekent aan 
de ene kant dat OMO bijvoorbeeld een 
eigen medezeggenschapscongres orga-
niseert en eigen trainingen aanbiedt 
voor mr-leden, die zijn toegesneden op 
de OMO-situatie. Maar aan de andere 
kant is de grote schaal soms wel een 
probleem, ervaart deze mr. In het geval 
van Parmant Scholen hebben alles zes 
scholen een eigen deelraad, maar de 
instemmingbevoegdheden liggen in veel 
gevallen bij de mr. 
“Dat maakt het soms diffuus”, vinden 
voorzitter en secretaris. Christine 
Praasterink: “Ik ben ouder en mijn kind 
zit op het Sint-Joriscollege, daar zit ik 
in de deelraad. Het is zó logisch om de 
medezeggenschap per school te orga-
niseren, maar veel bevoegdheden lig-
gen toch op mr-niveau en niet bij de 
school zelf.” Dat zorgt soms voor onno-
dige bureaucratische rompslomp, vindt 
ook secretaris Van Dam. “Wij moeten 
als mr tekenen voor zaken die echt bij 
de afzonderlijke scholen thuishoren. 

Als docent ben ik dan nog aardig op de 
hoogte, maar voor ouders is het niet te 
doen eigenlijk. Die moeten zich inlezen 
in van álles, wat maar voor één van de 
scholen van toepassing is.” Bovendien: 
“Hoe gaan we de medezeggenschap 
straks organiseren, als we met clusters 
werken? Er zijn veel schoolspecifieke 
zaken: daar willen wij als mr helemaal 
niets van vinden.” 
Enig pragmatisme is dus noodzakelijk, 
zeggen secretaris en voorzitter: “Als de 
deelraad iets accordeert, nemen wij dat 
in principe blindelings over. Maar dat is 

natuurlijk raar en ook een beetje link. 
De medezeggenschap ligt niet waar die 
hoort.” Ze blijven proberen om dit te 
bespreken op OMO-niveau, en hopen 
dat het ooit zal veranderen, zegt  
Praasterink.

Last minute
De ‘majeure organisatieverandering’ 
houdt de mr-leden zeker van de straat, 
maar er komt door corona toch al 

steeds iets nieuws op de scholen af, 
zegt Dick van Dam. “Mondkapjes wel 
of niet, online of deels op school les-
geven, ventilatie-eisen, nu weer die 
zelftests en de besteding van die 8,5 
miljard van het Nationaal Programma 
Onderwijs. Voor personeel brengt het 
allemaal extra werk met zich mee. Het 
is steeds last minute, het moet alle-
maal snel en het kan ook weer zó ver-
anderen of worden teruggedraaid. De 
hele school is er druk mee. Terwijl dat 
soort zaken helemaal niet tot de kern-
taken van een school horen.”
Maar ook: ze groeien in deze periode 
als mr, constateren ze: “Elke vergade-
ring worden we een beetje professio-
neler. Alle mr-leden zijn betrokken en 
trouw, positief en kritisch en brengen 
deskundigheid in. Bij ons constateer-
den we laatst dat bijna alle ouders uit 
de mr zelf ook in het onderwijs werken. 
Dat zorgt voor inhoudelijke gesprekken: 
waarom pakken jullie het zus of zo aan, 
bij ons hebben we hier- of daarvoor 
gekozen.” 
Ze hebben als mr al wel wat succes-
jes behaald, zeggen Praasterink en Van 
Dam desgevraagd. Bijvoorbeeld bij het 
beleid voor ‘koptaken’, zoals het taak-
beleid in OMO-jargon heet. Elk van de 
zes scholen had eigen afspraken op 
papier staan. “Het was onduidelijk en 
soms cryptisch, die zes documenten 
leken niet op elkaar. Docenten praten 
daar onderling natuurlijk over en als ze 
verschillen constateren hoeft dat niet 
verkeerd te zijn, maar je moet wel snap-
pen hoe het zit. Nu ligt er een helder 
document, waarbij alle scholen dezelf-
de definities hanteren en op dezelfde 
manier uren schrijven. Door het te har-
moniseren en stroomlijnen liggen er op 
alle scholen inhoudelijk betere stukken, 
die je toch per school kunt gebruiken.” 
Er is ook nog werk aan de winkel voor 
deze mr: “We hebben onze communica-
tie niet goed op orde. Het is nu afhan-
kelijk van wat je als mr-lid communi-
ceert naar je eigen deelraad en anders-
om. Er is nergens informatie te vinden 
over waar we als mr mee bezig zijn. We 
moeten aan de slag met een plek op 
de site, of een nieuwsbrief; daar zijn we 
nog niet uit.” p

 TIPS:
•  Laat iedereen in z’n waarde. Onderling als mr, maar ook mr en bevoegd 

gezag. Ook al is onze rector het ergens niet mee eens, er wordt wel 
gekeken of er tóch iets mee kan.

•  Rondvragen dien je bij ons van tevoren in. Je verzint ze toch nooit ter 
plekke.

•  Wij hebben een kick-off georganiseerd: hoe gaan wij vergaderen. Dan 
gaat het vooral om de volgorde deelraad, mr, en wanneer we met of 
zonder kerndirectie praten. Voorheen kwam een stuk soms wel vier keer 
langs, dat was niet logisch.

‘Als ouders wil 
je zeker weten 
dat docenten 

enthousiast zijn: 
want zij moeten 

het doen’
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Geen ouders, toch een mr?
Alle vier de mr-leden van onze school zijn 
gestopt door pensionering, verhuizing en 
zo. Als nieuwe vertegenwoordigers van het 
personeel gaan we een training volgen, 
maar er is nog niemand gevonden namens 
de ouders. Wat is nu ons bestaansrecht?

Met z’n tweeën de mr vormen kan niet volgens de wet: 
u moet minstens met vier personen zijn. U staat niet 
alleen bij dit probleem: ook het bevoegd gezag heeft de 
taak zich in te spannen om twee ouders over de streep 
te trekken. Blijkt dit onmogelijk, dan kunt u de mr uit-
breiden naar vier personeelsleden zolang dat nodig is. 
Dat vereist wel een aanpassing van het reglement. Uw 
bestaansrecht is er intussen gewoon. Zolang de mr niet 
voltallig is, bent u met z’n tweeën het aanspreekpunt 
voor medezeggenschap. Het schoolbestuur kan uw rech-
ten op instemming en advies niet buiten de orde verkla-
ren omdat het u samen nog niet is gelukt de mr-bezetting 
compleet te krijgen.

Deelraad buitenspel?
Er komt een nieuw mr-reglement aan op 
onze school met drie locaties. Die krijgen 
allemaal een deelraad, is het voorstel, met 
bevoegdheden tot instemming en advies 
die dan niet meer bij de mr liggen. Volgens 
het plan van de bestuurder mogen de deel-
raden niet naar de geschillencommissie 
stappen. Wat moeten we hiermee?

Het lijkt erop dat uw bestuurder selectief winkelt in 
de medezeggenschap. Een deelraad kan inderdaad 
bevoegdheden overnemen van de medezeggenschaps-
raad en dat is logisch als die bevoegdheden relevant zijn 
voor de verschillende locaties. Voor elke overgedragen 

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

Gevraagd en 
beantwoord

bevoegdheid gelden de bijbehorende regels, inclusief  
de mogelijkheden om geschillen aan te spannen en  
nietigheid in te roepen.
De wet stelt ook regels aan het schuiven met bevoegd-
heden; leg die naast de voorstellen of vraag er advies 
over aan een specialist van de AOb. Schrappen van 
bevoegdheden is geen optie. Zolang het nieuwe mr- 
reglement niet aan de eisen voldoet, kunt u er niet mee 
instemmen en blijft het oude geldig.

Is de teamsessie  
lesgebonden?
Na een jaar oefenen met het project 
LeerKracht binnen de tijd voor overige 
taken is deze aanpak op onze school nu 
definitief ingevoerd. De dagstart is er 
voor iedereen, voor de bordsessies en 
teamsessies is een rooster en dit zou vol-
gens de directie voortaan allemaal horen 
bij lesgebonden taken. Klopt dat wel?

Eenzijdig beslissen over de werkverdeling en het taakbe-
leid is niet meer aan de orde sinds de cao primair onder-
wijs van 2018-2019, dus als uw werkgever dit probeert 
loopt hij een paar jaar achter. Het gesprek over de werk-
verdeling begint bij de personeelsgeleding in gmr, die 
instemmingsrecht heeft op het formatiebeleid en het 
bestuursformatieplan. Daarna moeten de werkzaamhe-
den voor het komende schooljaar in kaart gebracht wor-
den en besproken met het team. Als team en schoollei-
der een werkverdelingsplan hebben gemaakt, is de per-
soneelsgeleding in de mr aan de beurt om te toetsen en 
in te stemmen. Wanneer uw overlegpartner deze stap-
pen niet heeft gevolgd, kan er geen verandering zijn in 
het systeem van taakbeleid en moet de directie terug 
naar het team om alsnog de gesprekken te houden.
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Eén website, tien 
stappen voorwaarts

Ziekteverzuim, vergrijzing, financiële reserves, 
hoe zit dat bij de scholen van jouw bestuur en van  

de concurrentie? Op benchmarkpovo.nl
 is het tegenwoordig makkelijk te zien. 

Medezeggenschappers kunnen vergelijken en  
zo ‘de goede vragen’ stellen aan bestuurders.

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

D e nieuwe vergelijkings-
site benchmarkpovo.nl 
is voor iedereen toegan-

kelijk en toont laagdrempelig hoe 
een schoolbestuur ervoor staat op 
veel verschillende terreinen. Naast 
inzicht in de cijfers is de site ook 
handig om de eigen organisatie te 
vergelijken met andere besturen. 
De site bevat cijfers over de finan-
ciële reserves, gegevens over de 
samenstelling van het personeels-
bestand, de verhouding tussen tij-
delijke en vaste contracten, maar 
ook het gemiddeld aantal verzuim-
dagen of de energieprestatie van de 
schoolgebouwen. 
“Betrouwbare data”, zegt staf-
medewerker bekostiging en finan-
cieel toezicht Paul Hellings van 
de Algemene Onderwijsbond AOb. 
Omdat de gegevens bovendien in 
cirkeldiagrammen en grafieken zijn 
weergegeven, zie je in één oog-
opslag hoe het ervoor staat. Die 

laagdrempeligheid en toeganke-
lijkheid van cijfers vindt Hellings 
belangrijk. “Het draagt bij aan de 
gewenste transparantie. Bovendien: 
verantwoording afleggen hoort bij 
besturen. Dit instrument past daar 
goed bij. Dit is echt tien stappen 
voorwaarts wat mij betreft.”

Zoektocht
De data en gegevens die nu in deze 
benchmark staan, waren allemaal 
al beschikbaar, zegt Hellings. Ze 
komen bij het CBS en bij DUO (het 
ministerie dus) vandaan. Ook op 
sites als vensters.nl en scholenop-
dekaart.nl was al veel informatie te 
vinden. “Maar voor mensen die niet 
dagelijks met cijfers werken, was 
het een hele zoektocht in het ver-
leden. Nu staat alles bij elkaar en 
iedereen kan het snappen. Door de 
presentatie in grafieken en diagram-
men en per thema, zie je meteen 
of je positief of negatief afwijkt van 

het gemiddelde, van het advies van 
het ministerie en van wat je sector-
bestuur wenselijk vindt.” 
Thema’s als huisvesting, financiële
continuïteit en personeel zijn 
natuurlijk belangrijke gespreks-
onderwerpen voor de medezeggen-
schap: “Dit is een ideaal instru-
ment om snel kennis te nemen van 
gegevens die ertoe doen. Je bent 
niet afhankelijk van derden, je hoeft 
niet zelf in de jaarrekening te gaan 
zoeken. Het kost weinig tijd en de 
kwaliteit van het gesprek met het 
bestuur kan er flink door toenemen. 
Ook ouders kunnen eenvoudig bij 
alle gegevens.”

Relevante vragen
De eigen situatie vergelijken met 
die van andere schoolbesturen 
is makkelijker dan ooit, zegt Hel-
lings. “Waarom doet het bestuur 
100 meter verderop het financieel 
een stuk beter? Waarom geven jul-
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sche vragen uit de medezeggenschap te wachten. 
De site biedt bij elk onderwerp ruimte voor een toe-
lichting op de cijfers, maar in deze fase gebruiken 
besturen die mogelijkheid nog niet. Hellings: “Ik 
hoop dat bestuurders dat wel gaan doen. Zeker als 
je cijfers afwijken, kun je als bestuur aan je stake-
holders, zoals ouders en medewerkers, toelichten 
waarom dat zo is. Stel dat er een relatief hoog per-
centage tijdelijk personeel is, dat kan bijvoorbeeld 
zijn omdat er sterke krimp aan zit te komen. Maar 
het kan ook zijn dat er gewoon geen goed perso-
neelsbeleid is. Dat wil je als medezeggenschapper 
natuurlijk weten.” 
De benchmark is gemaakt op verzoek van de werk-
geversorganisaties PO-raad en VO-raad. “De vol-
gende stap is natuurlijk benchlearning: hoe kun 
je van elkaar leren als je verschillen hebt gecon-
stateerd.” Voor de werkgeversorganisaties is het 
op deze manier ook eenvoudiger om de informatie 
per sector goed te beschouwen. Naast de advie-
zen en normen van het ministerie over de hoogte 
van reserves staan daarom ook de ‘signalerings-
waarden’ die volgens de PO-raad zouden moeten 
gelden. “Zo’n macrobeeld is natuurlijk ook belang-
rijk voor ons als vakbond.”

Overhead
De benchmark wordt nog uitgebreid, zegt Hellings. 
“Er komen ook gegevens over de overhead in. Dat 
vinden wij als AOb een belangrijk onderwerp: het 

lie in vergelijking veel meer uit 
aan huisvesting? Hoe zit het met 
de verdeling vaste en tijdelijke 
contracten? Hoeveel oppervlak-
te hebben jullie beschikbaar per 
leerling en hoe verhoudt zich dat 
tot de situatie bij andere school-
besturen? Deze gegevens maken 
het een stuk makkelijker om rele-
vante en verhelderende vragen 
te stellen aan je bestuurder.” 
Omdat het gegevens op 
bestuurs  niveau betreft, zijn ze 
misschien allereerst informatief 
voor de gmr. Toch kan ook de mr 
hiermee aan de slag, adviseert 
Hellings. “Je kunt nu bijvoorbeeld 
het ziekteverzuim bestuursbreed 
vergelijken met de gegevens van 
je eigen school. Een verzuim van 
12 procent in het jaarverslag 
zegt misschien niet zoveel; is 
dat hoog of laag? Maar als je bij 
andere besturen ziet dat het zel-
den boven de 7 procent uitkomt, 
dan ligt het voor de hand om 
naar een toelichting te vragen.”

Leren van verschillen
Het bestuur hoeft niet op kriti-

geld moet zoveel mogelijk naar 
de school en de leerlingen. Ieder-
een roept nu erg makkelijk: ‘er 
gaat bij ons teveel naar over-
head’, maar is dat wel zo en hoe 
verhoudt zicht dat tot de uitga-
ven bij andere besturen?” 
Een gelijke definitie is belang-
rijk, zegt Hellings. “Het moet 
voor iedereen duidelijk zijn wat er 
onder overhead valt. En uiteinde-
lijk kun je over een aantal jaren 
dan gaan zien of de overhead 
toe- of afneemt: het is interes-
sant om trends te ontdekken. De 
benchmark wordt in de toekomst 
ook nog uitgebreid met onder-
wijskwaliteit: ook een belangrijk 
onderwerp natuurlijk.” 
Ontbreekt er nog iets? “Bij het 
blokje bestuursinformatie staan 
nu wel de aantallen leerlingen, 
maar ik zou het waardevol vinden  
als ook de leerlingenprognoses 
erin komen. Als je 10 procent 
leerlingen gaat verliezen de 
komende jaren, is dat voor veel 
zaken van belang.” p

Tips:
1: Ga naar benchmarkpovo.nl 
en speel ermee. Zoek je  
eigen bestuur of school  
en klik alles aan wat je  
daarover kunt vinden. Wordt  
wegwijs op de site. Via de 
knop dashboard kun je  
kiezen voor po, vo of combi-
natiebestuur, vervolgens een 
thema en de naam van je 
schoolbestuur invoeren, dat 
werkt het snelst.

2: Vergelijk je eigen school 
of bestuur met andere,  
concurrenten of samen-
werkingspartners. Zie je 
opvallende verschillen?  
Zo ja: vraag een toelichting 
bij je bestuurder.
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(VERVOLG VAN PAGINA 3)

Vanwege zijn achtergrond kan Wil-
lem Bouwens de medezeggenschap 
in het bedrijfsleven en het onderwijs 
goed vergelijken. Als het om de wet-
geving gaat, valt hem op dat de lijst 
met instemmingsbevoegdheden bij de 
Wms relatief lang is, ten opzichte van 
de bevoegdheden van een onderne-
mingsraad. “De medezeggenschaps-
raad staat bij de Wms op sommige 
fronten wel sterker dan in de Wor. Dat 
een mr bijvoorbeeld instemmingsrecht 
heeft bij een fusie, gaat best ver. Niet 
ten onrechte hoor, maar in het bedrijfs-
leven is daarvan natuurlijk echt geen 
sprake.” 
Enkele tientallen keren per jaar klopt 
een mr bij de geschillencommissie 
aan. Na het opsturen van de relevan-
te stukken volgt er een zitting, in het 
gebouw van de Stichting Onderwijs-
geschillen in Utrecht of vanwege 
coronaperikelen is er een beeld-
schermsessie. Beide partijen kunnen 
vertellen wat er aan de hand is, de 
leden van de commissie stellen  
vragen. “Soms lichten we ook nog  
wel het een en ander toe, over hoe de 
wet in elkaar zit. Zeker als een partij 
geen juridische bijstand heeft. We  
hebben ook een voorlichtende taak, 
vinden we.” 
Zowel mr als bevoegd gezag kunnen een 
advocaat meenemen, maar dat hoeft 
niet. “We willen laagdrempelig zijn.”
Elke medezeggenschapsraad, of een 
geleding daarvan, kan bij de commis-

sie aankloppen als er een geschil is 
met het bevoegd gezag. In bepaalde 
types geschillen is het bevoegd gezag 
de partij die de commissie in moet 
schakelen. Dat speelt wanneer de 
school zich er niet bij wil neerleggen 
dat de mr instemming met een besluit 
weigert. 
Soms komen medezeggenschappers 
wel gefrustreerd binnen bij de commis-

‘Instemmingsrechten 
mr gaan best ver’

sie, merkt de voorzitter. “Vaak gaat het 
om het gevoel dat zij niet als een seri-
euze gesprekspartner worden gezien. 
Dat ze steeds achter de feiten aan 
lopen en dan in arren moede dus maar 
naar de commissie gaan, zodat wij de 
bestuurder aan z’n jasje kunnen trek-
ken. Maar het komt ook voor dat partij-
en er allebei zakelijk instaan en er echt 
geen sprake is van slechte verhoudin-
gen: ze hebben respect voor elkaars 
opvattingen, de verhoudingen zijn 
goed, maar ze komen er niet uit en wil-
len dat een ander de knoop doorhakt.” 

Samen eruit komen
Eigenlijk hoopt hij na iedere zitting 
dat de geschillencommissie uiteinde-
lijk géén uitspraak hoeft te doen, zegt 
Willem Bouwens. “Als commissie pro-
beren we partijen open met elkaar in 
gesprek te brengen. We bieden media-
tion aan als dat kan helpen. We hopen 
vooral dat partijen er onderling nog 
uitkomen. Als ze er samen uitkomen 
is dat altijd beter dan welke uitspraak 
van ons dan ook. We verkennen dat 
ook tijdens een zitting, of er nog een 
kans is.” 
Het komt voor, constateert hij tevre-
den, dat partijen naar aanleiding van 
wat er op een zitting is gezegd, toch 
weer met elkaar om tafel gaan. “We 
zeggen altijd: laat ons dat even weten. 
Soms stellen we een uitspraak zelfs 
even uit, omdat partijen toch weer met 
elkaar in gesprek zijn.” p

‘Er samen uitkomen 
is altijd beter  

dan een uitspraak 
van ons’
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Begin dit schooljaar had ik me verkiesbaar 
gesteld voor de medezeggenschapsraad. Mijn 
zoon ging naar de middelbare 
school en het leek me leuk om als 
ouder in de raad te gaan zitten. 
Een heel andere rol dan ik gewend 
ben. Ik heb vaak te maken met 
het personele deel van de raad 
vanuit mijn functie in de vakbond. 
Als je zelf in de raad zit komt het 
veel dichterbij. Dat maakt het ook 
spannender.
Na aanmelding kreeg ik het 
verzoek om op schrift iets over 
mezelf te vertellen. Er waren meer 
aanmeldingen dan plaatsen. Leuk, dacht ik 
nog. Ik hoor zo vaak op scholen dat men blij 
is met überhaupt 1 ouder in de raad. Ik had er 
zin in, een soort kinderlijk enthousiasme. Ik 

Column Philippe Abbing

gaf nog het idee mee aan de verkiezingscommissie 
om een live online debat te organiseren. Alle regis-
ters konden open wat mij betreft.
Ik weet niet hoe het gaat bij jullie als er vacatures 
zijn, maar ik hoor vaak dat het moeilijk is om geïn-
teresseerden te vinden. Niet alleen ouders en leer-
lingen blijken moeilijk te porren voor medezeggen-
schap, maar ook je collega’s staan niet te springen. 
Sommige scholen hanteren een afvaardiging bij toer-
beurt, soms worden collega’s aangewezen en in het 
meest erge geval blijft de vacature oningevuld. 
Een betrokken raad die regelmatig vertelt waar hij 
mee bezig is en input vraagt kan rekenen op aan-
dacht, ook als er verkiezingen zijn. Maar er is nog 
een belangrijk punt dat mogelijke raadsleden aan-
trekt: de toekomst. Ik weet dat nog wel uit mijn tijd in 
de raad in Almere. De stad groeide en in de 24 jaar 
dat ik er heb gewerkt werden er 4 nieuwe scholen uit 
de flevoklei gestampt. Medezeggenschap heeft bij 
de vorming van een nieuwe school een belangrijke 
rol in de voorbereiding en de uiteindelijke keuzes. 
Door niet alleen aan te geven dat er leden voor de 
raad werden gezocht, maar ook te vertellen wat er op 
touw stond, was er eigenlijk nooit gebrek aan poten-
tiële kandidaten. Doe er je voordeel mee, het werkt. 
Niet alleen een nieuwe school of een fusie, maar ook 

de herziening van taakbeleid 
of het aanvliegen van de krimp 
zullen mensen op de been 
brengen.
Mijn eigen medezeggenschaps-
avontuur is minder spectacu-
lair afgelopen. Geen live debat 
maar een telefoontje. Hoewel 
mijn zoon wel op de school was 
ingeschreven, viel de onder-
wijssoort (academie 10-14) 
niet onder de reguliere mede-
zeggenschap. Ik kon mezelf 

dus niet kandideren. Tot op de dag van vandaag 
heeft niemand mij verteld waar de medezeggen-
schap dan wel wordt uitgeoefend. Misschien dat ik 
mijn eigen raad ga oprichten…

Een betrokken 
raad die input 

vraagt kan  
rekenen op  
aandacht

Verkiezingen
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A ls lid van de medezeg-
genschapsraad kun je 
‘zonder last of rugge-

spraak’ adviseren en stemmen. 
Maar je zit er natuurlijk namens je 
achterban, dus je wilt toch weten 
hoe zij over zaken denken. Hier en 
daar een balletje opgooien bij de 
collega’s is een manier om snel 
te merken hoe de vlag erbij hangt. 
Maar als je echt duidelijkheid wilt 
en mensen buiten je eigen bub-
bel wilt bereiken, dan moet je wat 
meer uit de kast halen. 
“Daar wordt de medezeggen-
schap ook levendiger van”, zegt 
rayonbestuurder Philippe Abbing, 
die regelmatig online webinars 
organiseert. Er zijn handige gra-
tis online tools voor, zegt Abbing. 

Je kunt als pmr-lid natuurlijk op een tafel in de 
docentenkamer gaan staan en vragen of je collega’s 

via handopsteking even willen laten weten of 
ze ergens voor of tegen zijn. Dat ís een vorm van 
achterbanpeiling. Maar overweeg ook eens de 

mogelijkheid om de achterban digitaal te polsen.

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

Wees zichtbaar,
vraag het de
achterban

Formulieren van Google of Micro-
soft maken het heel eenvoudig 
om wat feedback op te halen, 
ook tijdens een Teams-meeting. 
“Het kan een handig onderdeel 
zijn van je totale communicatie-
plan. Je moet het niet te vaak 
inzetten en een enquête moet je 
zeker niet te uitgebreid maken. 
Maar het kan zorgen voor meer 
betrokkenheid en meer informa-
tie opleveren.”

Informatie verwerken
Realiseer je wel dat je die infor-
matie ook weer moet verwerken, 
waarschuwt Floris IJsendorn, trai-
ner op de afdeling scholing van de 
Algemene Onderwijsbond. “En je 
moet duidelijk zijn over wat je met 

die informatie kunt en wilt doen. Ik 
merk dat veel medezeggenschapsra-
den hier qua professionaliteit eigen-
lijk nog niet aan toe zijn.” 
Annemarie van Luik, AOb-collega van 
IJsendorn bij de training en onder-
steuning van medezeggenschap-
pers, noemt de mogelijkheid van 
een digitale achterbanraadpleging 
altijd wel tijdens haar trainingen, ver-
telt zij. “Maar het is lastig om veel 
respons te krijgen. Niemand zit erop 
te wachten om een uitgebreide digi-
tale vragenlijst in te vullen, daar zijn 
we allemaal veel te druk voor.” 
Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad 
vaak niet meer dan 10 procent res-
pons komt op een digitale enquête. 
Van Luik: “Toch kan het wel zinnig 
zijn. Doe het kort en over een onder-
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werp dat je achterban echt raakt. 
Zeg: hier zijn we als mr mee 
bezig, wat betekent dit voor jul-
lie, wat vind je?” Maar stuur geen 
lange vragenlijst per mail, waar-
schuwt ook Van Luik. “Je concur-
reert met zo veel andere zaken 
online. Ik heb het zelf ook: abon-
neer ik me op een nieuwsbrief en 
klik ik ‘m vervolgens nooit open 
als ‘ie binnenkomt.” 

Selectief inzetten
Dus, adviseert Van Luik: zet een 
digitale enquête heel gericht in 
op het juiste moment. Dat kan 
zelfs tijdens een onlinevergade-
ring door heel kort een peiling 
tussendoor te doen. Adresseer 
een digitale peiling altijd heel 
selectief aan de mensen voor wie 
dit onderwerp echt interessant 
is. Stel je verwachtingen van de 
respons bij (wees realistisch) en, 
last but not least: weeg de reac-
ties. “Je moet je realiseren dat 
het soms alleen de notoire kla-
gers zijn die zo’n enquête invul-
len.”
Dat klinkt misschien 
allemaal weinig 
positief, maar 
laat je niet uit 
het veld slaan, 
zegt Van Luik. 
“Je hebt natuurlijk de 
plicht als mr-lid om je ach-
terban te betrekken bij wat je 
doet in de mr. Probeer dat op álle 
manieren. Vertel in elk overleg 
even kort waar de mr mee bezig 
is.” 
Dat is ook het advies van Saskia 
van der Schaaf, eveneens trainer 
medezeggenschap bij de AOb. 
“Zorg dat je als mr goed zicht-
baar bent. In de wandelgangen, 
via info-blaadjes, op bijeenkom-
sten, in het jaarverslag, op de 
schoolsite en in de schoolgids. 
Laat steeds horen wat je ergens 
van vindt als mr, welke vragen je 
hebt gesteld en welke antwoor-
den of eventuele toezeggingen je 
hebt gekregen.” p

De meest gebruikte online software in het onderwijs, Google  
Classrooms en Microsoft Teams, bieden allebei formulieren aan.  
Uitleg om een digitale enquête op te zetten staat erbij. 
docs.google.com/forms/u/0/
support.microsoft.com/nl-nl/forms
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I n Spijkenisse, voorstad van Rotter-
dam, is bevolkingskrimp geen punt, 
maar veroudering van schoolgebou-

wen wel. Die panden staan nogal eens 
dichtbij elkaar, en mede daardoor praten 
de besturen van protestants-christelijk en 
openbaar primair onderwijs al sinds 2017 
over samenwerking, en wellicht een fusie. 
Maar op de valreep haakte de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad van 
het openbaar onderwijs af. Reden: de 
openbare identiteit dreigde in gevaar te 
komen.
Het openbare schoolbestuur Prokind koos 
niet voor een geschilprocedure, maar 
legde zich voorlopig neer bij die afwijzing. 
Opnieuw worden er gesprekken gevoerd. 
Hoe dat loopt? Daar wil de gmr van Pro-
kind niet over praten met InfoMR: “Er 
wordt op dit moment gewerkt aan de uit-
werking van vervolgstappen, waardoor wij 
als gmr nog niet naar buiten kunnen tre-
den.”

Beslismomenten
De gmr van de afgewezen fusiepartner, de 
VCPO Spijkenisse, is vooral teleurgesteld 
dat een lange periode van voorbereiding 
zonder resultaat is gebleven. Voorzitter 
Jenny Langeveld: “We hebben de hele reis 

contact gehad, waaronder een tweedaagse  
met directie en gmr-geledingen om mee 
te bouwen aan het proces. Het verschil 
in cultuur en werkwijze tussen de gmr’s 
hebben we uitgesproken. Er zijn zorgvuldi-
ge rapportages gemaakt, met meerdere 
beslismomenten: kunnen we verder, is dit 
wat we met elkaar bedoelen? En elke keer 
was het antwoord: ja we kunnen door.”
Identiteit van het openbaar onderwijs bleef 
toch een kiezeltje in de schoen, ook na 
het omarmen van het zogeheten ontmoe-
tingsleren, een educatief concept rond 
levensbeschouwing, sociaal-emotionele 
vorming en burgerschap. De gmr van Pro-
kind lijkt te vrezen dat hiermee religieus 
geïnspireerd onderwijs zijn weg vindt naar 
alle groepen, ook als ouders juist hebben 
gekozen voor levensbeschouwelijk neutraal 
onderwijs. 
Tweede steen des aanstoots: zodra de 
scholen onder één bestuur vallen, kun-
nen ‘openbare’ leerkrachten worden over-
geplaatst naar ‘christelijke’ locaties. Dat 
is voor niemand goed, schrijft de gmr Pro-
kind: “Als personeelsleden, die met hart 
en ziel voor het openbaar onderwijs willen 
werken, verplicht kunnen worden om op 
een school te werken die niet aansluit bij 
waarom ze in het onderwijs zijn gaan wer-

Hoe verder 
na afgekapte 

fusie?
Na jaren samenwerking strandde een beoogde besturenfusie in 

het zicht van de haven in Spijkenisse. Wat nu? De ene gmr  
is bedroefd, de andere zwijgzaam.

TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK
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ken, is dat ongewenst en doet 
dat afbreuk aan de identiteit van 
de scholen.”
De gmr VCPO ziet het anders. 
Voorzitter Langeveld: “Het open-
baar onderwijs heeft ook de 
opdracht dat kinderen kennis 
moeten nemen van geloven en 
er les in kunnen krijgen. Ontmoe-
tingsleren is daar heel geschikt 
voor. Het ging om een kader, 
iedere school zou net als nu een 
eigen accent kunnen leggen. Ik 
zag dat met vertrouwen tege-
moet. Dan kun je blijven zeggen 
dat de kaders niet helder zijn. 
Maar een bestuurlijke fusie is 
geen schoolfusie. Het bestuur 
stelt kaders, de school vult ze 
in. Men vond de kaders niet spe-
cifiek genoeg. Dat is een span-
ningsveld.”
En die overplaatsingen bij 
boventalligheid? Nu niet 
bepaald aan de orde gezien het 
lerarentekort, vindt ze. “Er wordt 
altijd gezocht tot er een oplos-
sing naar ieders tevredenheid is 
gevonden. Wij vertrouwen erop 
dat daar geen gekke dingen 

gebeuren en we blijven het als 
gmr monitoren.”

Polarisatie
Het bij het begin van de samen-
werkingsgesprekken gesigna-
leerde cultuurverschil lijkt daar-
mee nog steeds een struikelblok, 
maar Langeveld van VCPO houdt 
hoop. “Ik heb op dit moment 
geen contact met de andere gmr, 
want die moet er eerst uit komen 
met hun bestuurder. Voor de gmr 
VCPO blijft gelden dat je samen 
sterker kunt staan bij huisvesting 
en als partner van de gemeente. 
Er staan hier nogal wat scholen 
van veertig jaar oud uit de tijd als 
groeikern. Samen kun je ande-
re keuzes maken in huisvesting 
en het lerarentekort, wat we nu 
al doen in de vervangingspool. 
We zijn niet meteen met alles 
gestopt, want samenwerking met 
iemand die bezig is met dezelfde 
vraagstukken geeft energie.”
Het afwijzen van de fusie door 
Prokind kwam voor haar als een 
schok: “Voor ons draait het niet 
om wetsartikel X lid Y, wij zagen 

goede mogelijkheden om er met begeleiding uit 
te komen. We rekenden op extra gesprekken voor 
meer verduidelijking, dit nee was een schok en ver-
oorzaakte verdriet. Ik snap het eigenlijk nog niet 
helemaal.”

Schoolniveau
Spijkenisse is beslist niet het toneel van een vecht-
scheiding; zo houden de openbare en christelij-
ke school voor speciaal onderwijs hun gezamenlij-
ke directeur. “Scholen proberen nog steeds elkaar 
te vinden, we werken samen voor de kinderen aan 
goed onderwijs in de wijken.” In een enkel geval 
kan dat alsnog leiden tot een fusie, maar dan op 
schoolniveau waarbij meestal de grootste de klei-
nere als het ware overneemt. Langeveld: “Bij zulke 
fusies is de mr van de school gesprekspartner. Dat 
kan ook, maar ons doel was het zorgvuldig vooraf 
te regelen. Nu gebeuren er dingen onder druk van 
urgentie.”
Met samen vierduizend leerlingen in een stad 
van meer dan 70.000 inwoners hebben de twee 
schoolbesturen niet direct reden om zich zorgen te 
maken. Prokind heeft zeven scholen, VCPO acht. Tot 
hoe ver schaalvergroting kan gaan is te zien in het 
katholieke primair onderwijs in hetzelfde gebied: de 
zes RK-scholen in Spijkenisse zijn al jaren onder-
deel van de stichting Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs, een organisatie met 67 scho-
len in de Maasstad en wijde omgeving. p
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Medezeggenschap en cao 

In de cao’s voor het 
onderwijs staan heel wat 

kwesties die een plek 
verdienen op de agenda van 
de medezeggenschapsraad. 

Deze rubriek
geeft tips!

TEKST PHILIPPE ABBING

Het onderwerp functiegebouw krijgt in 
de cao VO veel minder aandacht dan 
in die voor het primair onderwijs.
Hoofdstuk 5 Functies en functiewaar-
dering gaat in op de systematiek én 
de functiemix.
5.1. Functiewaardering  
Voor de beschrijving en de waardering 
van de functies maakt de werkgever 
gebruik van FUWA-VO 2010. 
5.2. Functiemix 
1.  De functiemix en eventuele maat-

werkafspraken zijn uitgangspunt 
voor het overleg met de P(G)MR als 
onderdeel van het (meerjaren)for-
matieplan. 

2.   Sociale partners blijven de ontwik-
kelingen van de functiemixpercen-
tages op sectorniveau monitoren 
en komen bij een dalende landelij-
ke trend passende afspraken over-
een.

Hoofdstuk 11 Functies geeft een toe-
lichting op het functiebouwwerk en 
beschrijft de opties om bezwaar te 
maken.
Tip aan de cao-partijen: maak hier 1 
hoofdstuk van.
De systematiek (fuwasys) voor het 
beschrijven van functies is gelijk in po 
en vo. Een score op diverse onderde-

len van de functie bepaalt de zwaar-
te en daarbij de inschaling. Die is niet 
voor eeuwig: bij een functiegebouw 
horen functielijnen en doorgroeimoge-
lijkheden. 
De medezeggenschap is aan zet als 
het tijd is om functies opnieuw te 
beschrijven, na veranderingen in de 
organisatie of omdat het alweer jaren 
gelden voor het laatste is gebeurd. 
De eerste belangrijke rol voor de mr is 
bewaken dat er een goed proces wordt 
afgesproken. Dat staat niet direct als 
bevoegdheid in de cao, maar wel als 
gevolg van artikel 11.1.1: 
De werkgever stelt in overleg met de 
p(g)mr het functiebouwwerk vast.
Dat betekent instemming en voor de 
mr instemming kan geven moet een 
goed proces zijn doorlopen. Wat is een 
goed proces? Denk in elk geval hier-
aan:
•  betrokkenheid van medewerkers 

bij de beschrijving van hun (nieuwe) 
functie;

•  geef ruimte voor hoor- en wederhoor 
niet alleen individueel maar ook in 
functiegroepen. Vaak wordt dat laat-
ste niet georganiseerd, maar de pmr 
kan er een rol in spelen;

•  wees je als mr ervan bewust dat 

vooral OOP’ers geregeld te maken 
krijgen met veranderingen in hun 
functiebeschrijving;

•  zorg voor interne bezwaarmogelijk-
heden voordat er externe procedu-
res aan te pas komen;

•   geef ondersteuning aan de betrok-
ken personeelsleden, ook door als 
personeelsgeleding vooraf hulptroe-
pen te mobiliseren.

De gang naar de externe bezwaren-
commissie is mogelijk, maar kent een 
hoge drempel. Dat het kan is goed, 
maar de grootste winst valt te halen in 
een slim intern proces.
Nog wat punten om als mr alert op te 
zijn: volgens hoofdstuk 5.2 zijn de func-
tiemix en eventuele maatwerkafspraken 
nog altijd uitgangspunt bij het bepalen 
van de (meerjaren)formatie. De eerder 
afgesproken verhoudingen tussen LB-, 
LC- en LD-functies zijn nog altijd geldig. 
Aangezien de pgmr instemmingsrecht 
heeft op de formatie, geldt dat ook voor 
die verhouding. Als het bevoegd gezag 
eraan wil sleutelen, zal de overlegpart-
ner met een goed onderbouwd voorstel 
moeten komen.
Mocht je met dit bijltje gaan hakken, 
dan kunnen de trainers en mr-advi-
seurs van de AOb helpen. p

Functiebouwwerk (vo)



Nieuwe verticale scholen- 
gemeenschappen voor  
voortgezet onderwijs en mbo  
moeten de medezeggenschap  
houden die het vmbo nu kent, 
vindt de Algemene Onderwijs-
bond. Het personeel dreigt  
rechten te verliezen en de ouders 
komen er nauwelijks meer aan 
te pas als de Tweede Kamer 
akkoord gaat met het wetsvoor-
stel Bestuurlijke harmonisatie 
beroepsonderwijs van minister 
Ingrid van Engelshoven.

 

TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK

De minister wil het mogelijk maken 
om alle instellingen waar middelbaar 
beroepsonderwijs wordt aangeboden, 

samen te voegen met opleidingen vmbo en 
‘aparte’ mavo’s. Zo’n verticale scholengemeen-
schap krijgt geen medezeggenschapsraad maar 
een ondernemingsraad. Dat werkt al zo in de 
agrarische opleidingscentra (aoc’s).
Van Engelshoven verdedigt het plan als verster-
king van het mbo in een tijd van teruglopen-
de leerlingaantallen, maar de AOb ziet diver-
se bezwaren. Overstappen van zo’n cluster 
beroepsopleidingen naar havo of vwo wordt nog 
moeilijker dan het al is, de lokale binding van 

het middelbaar onderwijs komt 
in gevaar en de invoering van 
een aparte ouderraad maakt 
contacten tussen de geledingen 
van de medezeggenschap moei-
lijker. De medezeggenschap 
over schoolreglement, school-
plan en onderwijskundige doel-
stellingen verdwijnt. Ook ver-
liest het personeel de zeggen-
schap over passend onderwijs 
voor de vmbo-leerlingen en bud-
getten. De minister belooft dat 
de rechten van ouders in een 

‘Laat vmbo 
medezeggenschap 
houden’

nieuw medezeggenschapssta-
tuut komen dat snel moet wor-
den vastgesteld, maar dat is vol-
gens de AOb een doekje voor het 
bloeden.
Met de definitieve behandeling in 
de Tweede Kamer in zicht heeft 
de AOb in mei een laatste poging 
gedaan om de politici ervan te 
overtuigen dat de beoogde  
combinaties van mbo, vmbo en 
aparte mavo meer problemen 
veroorzaken dan ze zullen oplos-
sen. Tot nog toe heeft de minis-
ter alle bezwaren van de hand 
gewezen, of denkt ze die op te 
lossen door kleine wijzigingen 
in de wetstekst. 
Als het plan toch door moet 
gaan, stelt de bond verder, zoek 
voor de medezeggenschap dan 
aansluiting bij de werkwijze 
van de Wet medezeggenschap 
op scholen (Wms) die alle betrok-
kenen een stem geeft. AOb-
sectorbestuurder Hélène Jansen: 
“Vo-scholen zijn gemeenschap-
pen waar personeel, leerlingen 
en ouders samenkomen en  
contact hebben. De Wms sluit  
op deze vo-cultuur aan en  
ondersteunt de dialoog tussen  
deze groepen. Dat dreigt te  
verdwijnen door deze sluipende 
stelsel wijziging.” p
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Jan Menger is rayonbestuurder voortgezet 
onderwijs voor de regio’s Zuid-Holland en 
Zeeland bij de Algemene Onderwijsbond.  

“Door de toenemende werkdruk doen  
medezeggenschappers dikwijls weinig  

aan scholing. Maar een school is een  
professionele organisatie, daar hoort  
professionele medezeggenschap bij.”

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD ANGELIEK DE JONGE

De expert
Jan Menger

H ij is rayonbestuurder, maar 
voor Jan Menger dekt die 
functienaam de lading niet. 
“Ik ben geen bestuurder die 

vooral bezig is met het uitzetten van lij-
nen of maken van nieuw beleid. Ik voel 
me meer een meewerkend voorman. 
Het gaat mij in dit werk om de collectie-
ve belangenbehartiging. Als er bij één 
van onze leden iets niet klopt in het 
werk op school, dan gaan wij als vak-
bond kijken: is dit een geval apart, een 
incident, is dat iets voor de juridische 
afdeling of komt het breder voor? Is er 
echt iets mis? Dan brengen we het in 
kaart, betrekken andere leden erbij  
en gaan vervolgens in overleg met de 
directie en/of bestuurder.” 
Vaak gaat het balletje rollen nadat  
hij is geïnformeerd door één van de  
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steunen en proberen het verschil 
te maken voor onze leden. Dat 
vind ik super aan mijn werk.”
Hij ontmoet veel gedreven  
medezeggenschappers, zegt 
Menger. “Ze werken met veel 
inzet, een enorme drive en  
idealisme. Ik zie dat de pro-
fessionalisering er soms bij 
inschiet, door de hoge werkdruk. 
Maar medezeggenschap is niet 
eenvoudig en goed onderhande-
len moet je leren. Door te kiezen 
voor scholing op maat word je als 
medezeggenschapper effectie-
ver en heb je meer succes. Een 
school is een professionele orga-
nisatie. Dat vraagt ook om pro-
fessionele medezeggenschap. 
Daar moet je aan werken en tijd 
voor krijgen.” p

sectorconsulenten of medezeg-
genschapsconsulenten, die veel 
contacten met AOb’ers op de 
werkvloer hebben. Dat gebeurde 
bijvoorbeeld bij een school waar 
de directie de normjaartaak van 
docenten niet helemaal gevuld 
kreeg, en een flink aantal uren 
wilde doorschuiven naar het vol-
gend schooljaar. Menger: “Dat 

‘Ik kan helpen, 
ondersteunen  
en proberen  

het verschil te 
maken voor  
onze leden’

kan natuurlijk niet. Als iemand fulltime werkt moeten 
alle taken ook dat jaar gebeuren. Niet dat je het vol-
gende jaar er ineens nog 25 uur aan taken bij krijgt.” 
Soms is het voldoende als je zoiets via de pmr 
aankaart, soms is er meer ondersteuning nodig. 
“Dan komen we als bond in actie.” Zijn aanpak blijkt 
ook uit de woordkeuze: Menger heeft het over zijn 
gereedschapskist: “Ik inventariseer wat er aan de 
hand is en werk dan aan een effectieve interven-
tie: resetten en herstellen. Ik kan helpen, onder-
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AOB MEDEZEGGENSCHAP SERVICE

Adviestrajecten
Vraagstukken over 
lumpsum, financiën, fusie, 
krimp, nieuwbouw... AOb 
Medezeggenschap heeft voor 
alle vraagstukken specialisten 
in huis. Wanneer de mr of or 
een moeilijk proces ingaat, kan 
de raad een adviseur van AOb 
Medezeggenschap inzetten voor 
advies en begeleiding. Neem 
contact met ons op voor een 
intakegesprek.  
Bel 030 298 92 32 of  
mail mz@aob.nl 

AOB MEDEZEGGENSCHAP SERVICE

Medezeggenschap  
is essentieel voor het 

goed functioneren 
van het onderwijs. 

Daarom ondersteunt de 
Algemene Onderwijsbond 
medezeggenschapsraden 
met een uitgebreid pakket 

aan informatie, advies  
en trainingen.

Nieuwsbrief medezeggenschap
De AOb heeft verschillende digitale 
nieuwsbrieven over scholing en 
medezeggenschap. Hierdoor blijf je op 
de hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
en het cursusaanbod. Er zijn 
nieuwsbrieven over het scholingsaanbod, 
speciale medezeggenschaps-
nieuwsbrieven voor po/vo en mbo/hbo. 
Abonneren is simpel en kan via 
aob.nl/nieuwsbrieven

Themacursussen
AOb Medezeggenschap geeft op het 
centraal gelegen hoofdkantoor in 
Utrecht eendaagse trainingen voor 
mr-leden uit het PO en uit het VO. 
Ben je nieuw in de mr, of wil je je 
kennis bijspijkeren over een bepaald 
onderwerp, dan kun je deze open the-
macursussen volgen. Een greep uit 
het aanbod: basiscursus, effectie-
ve medezeggenschap, financiën, for-
matie en taakbeleid, goed schoolbe-
stuur, gevolgen van de cao, invloed 
op de organisatie. Kijk voor het com-
plete aanbod en de agenda op  
aobmedezeggenschap.nl 

Maatwerktrainingen
Maatwerk van AOb Medezeggenschap speelt in op het beleid, vragen en 
wensen die je als mr of gmr binnen je eigen onderwijsinstelling tegen-
komt. Je kiest een van de kennisgebieden, bijvoorbeeld beleidsvoorberei-
ding, financiën of onderhandelen. De inhoud stel je zelf samen in overleg 
met de AOb-trainers. De cursus, de evaluatie en de 
nazorg vindenplaats op je eigen school.  
Neem contact met ons op voor een intakegesprek.  
Bel 030-2989232 of mail mz@aob.nl
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Servicepakketten voor mr, gmr, or en opr
Een mr of or kan voor situaties en procedures komen te staan waarvoor 
zeer specifieke kennis en begeleiding nodig is, bijvoorbeeld op juridisch 
gebied. De AOb biedt dit in de vorm van een servicepakket. Het mr- 
servicepakket van AOb Medezeggenschap geeft mr, or en ook de 
ondersteuningsplanraad en hun leden rechtsbijstand en de zekerheid 
van een onderwijsspecialist of juridisch adviseur wanneer dat nodig 
is. Meer informatie over prijzen en de bijbehorende dienstverlening op 
aobmedezeggenschap.nl

Mediation
Wanneer meningsverschillen of conflicten te groot lijken 
om zelf op te lossen, kun je gebruik maken van de profes-
sionele hulp van een AOb mediator. Deze mediator brengt 
het gesprek tussen betrokken partijen of personen weer op 
gang. Hierdoor kunnen zij naar passende oplossingen zoe-
ken in wederzijds belang. Voorwaarde is wel dat alle betrok-
kenen vrijwillig instemmen met bemiddeling. Neem contact met ons op 
voor een intakegesprek. Bel 030 298 92 32 of mail mz@aob.nl

Adverteren in InfoMR
Het is mogelijk om te adverteren in het tijdschrift InfoMR.  
De advertentie-exploitatie is in handen van Onderwijsmedia. 
Meer informatie: sales@onderwijsmedia.nl

Website
Op aobmedezeggenschap.nl  
vindt u artikelen en rubrieken 
uit vorige nummers van InfoMR 
terug. Hoe zit het ook alweer 
met taakbeleid? Krijgt de mr 
voldoende faciliteiten? Wat is 
onze rol bij de benoeming van 
een nieuwe directeur? Alle 
informatie is toegankelijk via  
de zoekfunctie van de  
kennisbank.

Tijdschrift InfoMR
Viermaal per jaar ligt het tijd-
schrift InfoMR in de brieven-
bus van alle scholen voor po 
en vo in Nederland. Bij de AOb 
geregistreerde mr-leden ont-
vangen InfoMR op hun huis-
adres. Een extra abonne-
ment op huisadres of meer-
dere exemplaren per school 
is mogelijk. Een abonnement 
kost 24 euro per jaar. Opgeven 
van een extra abonnement 
kan via info@aob.nl

Agenda
Data voor de mr-cursussen 
met open inschrijving in het 
komende schooljaar waren nog 
niet vastgesteld bij het afslui-
ten van dit nummer.

MEER UIT HET CURSUSPROGRAMMA, 
EXTRA INFORMATIE EN INSCHRIJVING: 
AOBMEDEZEGGENSCHAP.NL EN AOB.
NL/AGENDA

Zolang dat nodig is vanwege 
de coronacrisis worden 
cursussen, workshops en 
netwerkbijeenkomsten 
van de AOb gehouden in 
kleinere groepen binnen de 
1,5 meterrichtlijnen of digitaal.
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Strijdbaar naar beter  
ondersteuningsplan

Onenigheid op laten lossen via de 
geschillencommissie, dat is nogal een 

beslissing voor een ondersteuningsplanraad. 
De opr van Amsterdam Diemen deed het 
toen er geen enkele verbetering van het 

ondersteuningsplan mogelijk was gebleken 
ondanks drie jaar pleiten voor meer 

transparantie en rechtvaardiger verdeling.
TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK

E lk jaar beloofde het 
samenwerkingsverband 
Amsterdam Diemen ver-

betering, maar zowel de jaarplan-
nen als de afrekeningen bleven 
onvoldoende inzicht geven in de 
verdeling en besteding van het 
geld voor passend onderwijs. 
Voor de ondersteuningsplan-
raad (opr) zat er na jaren dis-
cussie niets anders op dan het 
enige machtsmiddel in te zetten: 
instemming weigeren met het 
volgende ondersteuningsplan, 
dat elke vier jaar bepaalt hoe de 
middelen voor passend onder-
wijs worden verdeeld. Een terech-
te weigering, vond de geschillen-
commissie eind 2020. Toch ligt 
er nog altijd geen goed onder-
steuningsplan voor de 244 scho-

len met samen 66.000 leerlingen in Amsterdam en 
Diemen.
“De relatie met de bestuurder is goed gebleven, we 
hebben geen ruzie”, benadrukt Rob van Eijbergen, 
oud-voorzitter. “Maar het bezwaar van de raad blijft 
dat het ondersteuningsplan niet voldoende con-
creet is, terwijl dat wel moet van de wet.”
Het primair onderwijs in Amsterdam en Diemen 
heeft bij de invoering van passend onderwijs geko-
zen voor een lichte vorm van samenwerking: zo min 
mogelijk centrale diensten, zoveel mogelijk geld 
naar de schoolbesturen. Het leerlingaantal doet 
dienst als verdeelsleutel. Wat de scholen aan pas-
send onderwijs deden, bleef in de vergaderstuk-
ken van de opr jarenlang een raadsel. Leo van Loe-
nen, momenteel ambtelijk secretaris en eerder 
ouder-vrijwilliger, verdiepte zich daarom in de jaar-
stukken van de deelnemende schoolbesturen. Dat 
hielp weinig. “Je ziet wel dat er orthopedagogen en 
interne begeleiders zijn aangesteld, maar of dat 
geld via hen bij de kinderen terechtkwam? Op de 

school van mijn dochter kreeg 
ik te horen dat er 35.000 euro 
in de begroting stond voor pas-
send onderwijs. Gemeten naar 
het aantal leerlingen zou dat 
85.000 euro moeten zijn. Waar 
de rest was gebleven? Ergens bij 
het bestuur voor bovenschoolse 
voorzieningen.”

Verschuiving
De behoefte aan passend onder-
wijs is ongelijk verdeeld in de 
hoofdstad, weet Van Eijbergen. 
“Er zit nogal verschil tussen de 
scholen in Zuid en Nieuw-West. 
Maar ze krijgen allemaal even-
veel geld per leerling volgens 
dezelfde verdeelsleutel. Ik vind 
het bizar. Als opr voelen we ver-
antwoordelijkheid voor dat geld 
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in een stad met achterstands-
problematiek. Eigenlijk was onze 
simpele vraag aan de bestuur-
der: maak in het ondersteunings-
plan concreet waar het geld naar 
toe gaat, zodat we het kunnen 
beoordelen.”
Tijdens drie jaar overleg droeg de 
opr verschillende mogelijkheden 
aan. Van Loenen, die voor zijn 
pensionering in de financiële  
sector werkte, combineerde CBS- 
cijfers over achterstandsbuur-
ten met de verdeling van basis-
scholen over de stad. Resultaat: 
“Als we de gelden voor onder-
steuning verdelen op basis van 
de risicofactor achterstand, 
zou er een enorme verschuiving 
plaatsvinden.” Meer geld voor 
het relatief arme Nieuw-West 

en Zuidoost, minder voor de rijkere gebieden Cen-
trum en Zuid. “Mijn cijfers tonen aan wat iedereen 
al vermoedde en weet. Toch bleef het SWV-bestuur 
vasthouden aan een gelijke verdeling per leerling.”
Van Eijbergen: “Wij hebben met adviezen van Leo 
aan kunnen geven hoe het ondersteuningsplan 
beter zou kunnen, zowel in de opzet als in de  
verantwoording. Helaas besloten de school- 
besturen dat zij niets met onze suggesties doen. 
Dan zit er voor een opr niets anders op dan het tot 
een geschil te laten komen, want we hebben geen 
invloed op de dagelijkse gang van zaken. We  
denken echt niet dat er wordt gefraudeerd of zo, 
maar het kan beter. Dat is in het belang van de 
leerlingen.”

5 procent
Het SWV Amsterdam-Diemen heeft een eigenzin-
nige bestuursvorm, namelijk een vereniging. Die 
heeft de 41 schoolbesturen als leden en de alge-
mene ledenvergadering neemt alle beleidsbeslis-

singen. Er is een directeur- 
bestuurder met een stafbureau, 
maar vanwege de opzet als ver-
eniging is er geen raad van toe-
zicht. De bestuurder is overleg-
partner van de opr, en als die 
het ‘hogerop’ wil zoeken komt de 
raad uit bij een delegatie van de 
schoolbesturen.
Het kan en het mag zo functione-
ren, vinden de opr-leden, maar 
de vereniging maakt het zichzelf 
niet makkelijk. Van Eijbergen: 
“De bestuurder moet voor alles 
toestemming hebben van de 
algemene ledenvergadering. Die 
is het hoogste orgaan én de toe-
zichthouder.”
De schoolbesturen kunnen niet 
helemaal hun gang gaan. Er is 
immers ook nog de accountant,u
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de gewone medezeggenschap 
en de inspectie. Maar hoewel 
het SWV-jaarbudget van 38 mil-
joen euro veel geld is, komt het 
na de verdeling op de school-
begrotingen binnen als nog  
geen 5 procent van het totaal. 
Voor een gmr is dat niet de 
interessantste post, hebben 
Van Loenen en Van Eijbergen 
gemerkt in de praktijk van de 
afgelopen jaren. En accountants 
zien deze verzekerde inkomsten  
evenmin als problematisch. 
“Voor een accountant is  
5 procent de tolerantiegrens.”

En de inspectie dan, die er toch op moet letten dat 
de wet wordt uitgevoerd? Van Eijbergen: “Die vindt 
het fijn dat wij doorpakken, maar is zelf nog niet 
toe aan ingrijpen. Ook niet na de uitspraak van de 
geschillencommissie, voor zover wij weten.”

Principiële aanpak
Doorslaggevend in die uitspraak is dat het  
oude ondersteuningsplan simpelweg in strijd is 
met de wet: onvoldoende concreet, zodat ouders, 
leer lingen  en personeel in het duister tastten  
waar ze nu eigenlijk op konden rekenen. Het 
samenwerkingsverband, waar inmiddels een  
nieuwe directeur-bestuurder is aangesteld, werkt 
na de nederlaag bij de geschillencommissie aan 
een verbeterde versie. Er is vooruitgang, consta-

teert Van Loenen. Sinds januari 
moeten de scholen aanvragen en 
toekenningen van extra onder-
steuning vastleggen in het leer-
lingvolgsysteem; dat is al jaren 
verplicht, maar Amsterdam en 
Diemen deden het nog niet. De 
eindstreep is echter nog lang 
niet in zicht; als de weg naar 
een aanvaardbaar ondersteu-
ningsplan te vergelijken is met 
de 100 meter horden, dan is dit 
SWV nog maar net op tweederde 
van de race.
Van Loenen: “De bestuurder is 
van goede wil, maar alles wat 
niet in het ondersteuningsplan 
staat, kan door de schoolbestu-
ren worden tegengehouden zoals 
dat de afgelopen jaren ging. Om 
in te kunnen stemmen, moet 
er voor de opr nog veel verbete-
ren. Lukt dat niet, dan vrees ik 
dat we opnieuw naar een geschil 
gaan.”
Zie dat niet als een dreigement 
van een halsstarrige club, zegt 
Van Eijbergen: “Het gaat over 
concrete afspraken en duidelij-
ke verantwoording. Wij hopen dat 
onze principiële aanpak andere 
opr’s inspireert. De wet is heel 
duidelijk over de eisen aan het 
ondersteuningsplan en het is 
niet ingewikkeld. Je kunt het in 
enkele weken schrijven, dat is 
een kwestie van willen.”
Een beter ondersteuningsplan is 
in ieders belang, vult Van Loe-
nen aan. “De onderwijsmensen 
staan met hart en ziel klaar voor 
de kinderen. Zij realiseren zich 
dat soms een kind net niet vol-
doende steun krijgt en dat gaat 
ze aan het hart. De managers 
in de bestuurslaag hebben een 
meer economische blik.”
Van Eijbergen: “Wij zijn aange-
steld als opr om te kijken waar 
het geld terechtkomt en dat 
hoorden we niet. Dus blijven we 
net zo lang duwen tot dat er wel 
is.” p

SWV-BESTUURDER:  
‘HET BLIJFT SPANNEND’
Tot zijn spijt heeft Joost van Caam, directeur-bestuurder van het 
samenwerkingsverband Amsterdam Diemen, de deadline van  
1 mei niet gehaald. Zijn verbeterde ondersteuningsplan kreeg op 
die datum nog geen instemming van de opr. “We hadden bizar kort 
de tijd om het vertrouwen te herstellen. De schoolbesturen heb-
ben echt bewogen, maar er blijft vraag naar precieze indicatoren 
over de besteding van de gelden.”
Van Caam is sinds januari in functie. Hij wist als directeur-bestuur-
der van een naburig swv waar hij aan begon. Over de duidelijkheid 
die de opr verlangt zegt hij: “Dat veronderstelt dat we het effect 
van passend onderwijs op kindniveau zouden weten. Maar er zijn 
veel meer factoren dan zorgarrangementen voor individuele leer-
lingen. Training of opleiding van een team kan een veel hoger ren-
dement hebben. Er is reden om scholen autonomie te geven bij de 
besteding van het geld, als er maar zicht op is hoe ze dat doen. Ik 
moet het totaalbeeld kunnen geven en de opr moet daar kritische 
vragen over kunnen stellen. In het verleden was er geen volledig 
beeld en daar was terecht kritiek op. Nu ligt er de vraag naar een 
hoge detaillering. Dat betekent dat het vertrouwen nog niet is 
hersteld.”
Doorpraten dus, maar nog altijd onder tijdsdruk; de volgende dead-
line is 1 augustus, de start van het nieuwe schooljaar. “Het blijft 
spannend. We kunnen verder praten, misschien is mediation een 
optie, of het zou opnieuw op een geschil kunnen uitdraaien. Ik had 
graag gezegd dat in deze marathon de finish in zicht is, maar we 
zijn op de helft, als het voor het eerst pijn doet.”



Uitspraken
 

Mr-lid is ook actieve 
bewoner
De leraar is lid van de mr én actief in de wijk, hoe 
mooi is dat? Juist onaangenaam, vindt de werk-
gever, want er ligt een plan om van zes scholen terug 
te gaan naar drie, in een nieuwe campus, en de 
bewoners vereniging discussieert mee. 
Op verzoek van zijn werkgever stopt de leraar als 
bestuurslid van de bewonersvereniging. De leraar wil 
zijn buurtgenoten niet helemaal in de steek laten en 
blijft wel lid van twee werkgroepen, wat hem op een 
berisping komt te staan. Dat is het mr-lid te gortig en 
bij de beroepscommissie legt hij uit dat de bewoners-
vereniging geen standpunt heeft over de campus-
plannen, maar wel een platform is voor discussie. 
Voor de werkgever blijft elke betrokkenheid een  
vorm van belangenverstrengeling, maar dat vindt de 
commissie geen argument om de vrijheden van dit 
personeelslid te beperken. Zolang nergens uit blijkt 
dat de leraar de belangen van de school schaadt, kan 
hij actief blijven in de mr en in de buurt.

COMMISSIE VAN BEROEP FUNDEREND ONDERWIJS 109518,  
14 JANUARI 2021

Vier toa’s halen  
hun gelijk
Vier technisch onderwijsassistenten zien hun functie 
opnieuw gewaardeerd worden, volgens het systeem 
dat is afgesproken met de medezeggenschap. 
Schaal 7, vindt de externe expert, net niet genoeg 
punten voor schaal 8. 
De toa’s zien dat hun nieuwe score lager is dan die 
in het vorige systeem en gaan in beroep, want hun 
werkzaamheden zijn niet gewijzigd. Klopt, zegt een 
tweede adviseur, de score moet omhoog. Maar de 
werkgever weigert: de toa’s hebben geen eindverant-
woordelijkheid en toa’s in schaal 8 staan wel in het 

functiehuis, maar niemand heeft die indeling.
Bij de bezwarencommissie moet de school opening 
van zaken geven. De toa’s zoeken zelf proeven en 
practica bij het theoretisch kader dat de docent 
geeft, ze ontwikkelen elke paar jaar een nieuw pro-
gramma, ze begeleiden kleine groepen en ze nemen 
incidenteel lessen over. Is dat 2 uit 5 op de onder-
delen dynamiek en keuzevrijheid in de werkzaam-
heden? Nee, vindt de commissie, op dynamiek dient 
het score 3 te zijn en daarmee is het pleit beslecht: 
de toa’s hebben schaal 8 binnen. Het onderdeel keu-
zevrijheid krijgt geen uitputtende beoordeling, maar 
voor de goede verstaander staat er dat die richting 
een 3 zou kunnen gaan. “Zij zullen gegevens moeten 
interpreteren om te kunnen bepalen welke (nieuwe) 
practica zij zullen ontwikkelen.”

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING 
109470, 11 FEBRUARI 2021

Na fusieruzie  
volgt opheffing
Bij een scholenfusie in Badhoevedorp weigert eerst 
de ene mr instemming en daarna de andere. Jammer, 
vindt het bestuur, dan gaat de kleinste school dicht. 
Die presteert onvoldoende.
Niet doen, adviseert de mr over de sluiting van deze 
Burgemeester Amersfoordtschool, zet liever de 
fusie door. Dat gaat niet, zegt het bestuur, zolang de 
andere mr instemming weigert. Voor leerlingen, per-
soneel en ouders is er straks plek in de overblijvende 
school.
Bij de geschillencommissie geeft de actuele situatie 
de doorslag: met nog 41 leerlingen heeft de school 
geen zelfstandige toekomst. De mr krijgt het advies 
vooral goed het instemmingsrecht te gebruiken over 
de gevolgen van de onafwendbare sluiting.

LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS 109550,  
10 FEBRUARI 2021
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Haal meer uit
Medezeggenschap

Maatwerk
Je mr wil vooruit. En de mogelijkheden van inspraak ten volle benutten. 
Je haalt meer uit medezeggenschap met een cursus op maat. De 
stukken van jouw school zijn de basis voor maatwerk.

Advies en Begeleiding
Een raad kan in een moeilijk proces komen. Een trainer van 
AOb Medezeggenschap loopt mee om inzicht te krijgen in de 
problematiek en kan de raad hierin begeleiden.

Maatwerk of advies, alle onderwerpen zijn mogelijk: basiskennis, 
beleid, (financiële) keuzes, vaardigheden, krimp, fusie, nieuwbouw 
etc. AOb Medezeggenschap heeft voor alle vraagstukken op het 
gebied van onderwijs en inspraak een specialist in huis.

Samen sterk in onderwijs

Cursussen

Maatwerk Servicepakketten

Advies 

Maatwerk en 
Advies & Begeleiding 
nu ook online! 

Medezeggenschap

Onze adviseurs helpen  
je graag. Bel ons op 
0900 463 62 62 of  
e-mail naar mz@aob.nl

aobmedezeggenschap.nl


