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SPOTLIGHT MR SCHOLENGEMEENSCHAP BONAIRE

De Wet medezeggenschap op 
scholen geldt in Nederland sinds 
2007. Maar op Bonaire, een ‘bij-
zondere Nederlandse gemeente’, 
tastte de mr tot nog toe in het 
duister als het ging om advies- of 
instemmingsrecht. “Het was altijd 
afwachten hoever we konden 
komen met goede argumenten.” 
De personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad van 
Scholengemeenschap Bonaire volg-
de onlangs een vijfdaagse, inten-
sieve mr-training in Nederland. 
“We gaan met een grote actielijst 
en heel veel kennis terug.” 
Saskia van der Schaaf, medezeg-
genschapstrainer bij de Algemene 
Onderwijsbond, noemt het  
‘onvoorstelbaar’ hoe houtje- 
touwtje het ministerie van OCW 
dit voor Caribisch Nederland heeft 
geregeld. “Het schoolbestuur op 
Bonaire heeft alle bevoegdheden, 
valt onder de Nederlandse wet en 
moet dus voldoen aan de eisen 
van good governance. Maar mede-
zeggenschap hoort daar blijkbaar 
niet bij.”
Scholengemeenschap Bonaire 
heeft ongeveer 2500 leerlingen en 
er werken 250 personeelsleden. 
Het is een brede scholengemeen-
schap en de enige school voor 
voortgezet onderwijs op het eiland. 
SGB bestaat uit een slp (speciale 
leerplaatsen), vmbo, mbo en een 
liseo met mavo, havo en vwo. De 
afdelingen zijn op verschillende 
locaties gehuisvest in hoofdstad 
Kralendijk. Elke afdeling heeft een 
eigen deelraad en er is een over-
koepelende medezeggenschaps-
raad voor de hele SGB. 

Als je geen wet zoals de Wms 
hebt waar je op terug kunt vallen 
als medezeggenschapper, hoe-
veel invloed heb je dan in de prak-
tijk? “Niet zo veel”, zeggen de mr- 
leden eensgezind. “We misten de 
tools om kritisch te kunnen zijn en 
hebben veel zaken voor lief ge- 
nomen.” Voorzitter Anandkoemar 
Lalta: “Onze school zat een tijd 
in een diep dal en de algemeen 
directeur werkte daardoor nood-

zakelijkerwijs nogal top-down.” Er is 
inmiddels veel verbeterd. De school 
staat niet meer onder financieel 
toezicht en heeft nu de kwalificatie 
‘basiskwaliteit’. Lalta: “Er is 
gereorganiseerd en de algemeen 
directeur wil de mr nu meer betrek-
ken. We kregen deze scholings- 
mogelijkheid en dat maakt ons nu  
tot een sterkere en kritische 
gesprekspartner.”
LEES VERDER OP PAGINA 18

‘We worden een sterkere 
gesprekspartner’
TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN   
BEELD ANGELIEK DE JONGE

Vlnr: Joël Paula, Sidney Martijn, Anand Lalta, Alfred Burgos, José Whitfield 
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MEDEZEGGENSCHAP NIEUWS

Een fusie, geen fusie: in Bussum en 
Naarden moesten medezeggenschaps-
raden zware beslissingen nemen over 
de toekomst van hun vo-scholen. Er 
lag een plan van scholenkoepel SIVOG 
(Stichting Interconfessioneel Voortgezet 
Onderwijs in het Gooi) voor een fusie 
van de Vitusmavo (Naarden) en het 
Willem de Zwijger College (Bussum) tot 
een nieuw Montessori Lyceum Gooise 
Meren.
Maar vooral ouders en leerlingen van 
de school in Bussum voelden zich ‘niet 
gehoord’. De medewerkers van de 
school (en de pgmr) zagen de plannen 
juist wel zitten. De mr van ‘Het Willem’ 
constateerde vervolgens dat er niet vol-
doende draagvlak was onder ouders en 
leerlingen. Dus kon de mr niet instem-
men met de plannen. De mr van het 
Vitus stemde wel in, net zoals onlangs 
de overkoepelende gmr van de drie aan-

gesloten SIVOG-scholen (Willem de 
Zwijger College, de Vitusmavo en het 
Vituscollege). 
En zo gaat de scholenfusie per 1 augus-
tus 2022 wel door. De website is al in 
de lucht, op YouTube vertellen school-
leiders en docenten wat de school bij-
zonder maakt. Onder de nieuwe naam 
Montessori Lyceum Gooise Meren biedt 
de school drie stromen aan: de Willem 
de Zwijger-stroom, de Vitusmavo-stroom 
en de Montessori-stroom. Er zal voor 
alle leerlingen een plus-aanbod zijn: 
extra aandacht voor digitale technolo-
gie, duurzaamheid en cultuur. Daarmee 
wil de nieuwe school zich onderschei-
den van het bestaande aanbod in de 
regio. Voorlopig huist de school in de 
bestaande gebouwen. Er komt over een 
paar jaar een nieuw schoolgebouw in 
Bussum. p

Twee tegen 
één, toch fusie 
in het Gooi

1410
Tussen 1997 en 2021 

sloten 1410 basisscholen hun 
deuren.

170.000
Het aantal scholieren in de 
basisschoolleeftijd neemt 
gestaag af in Nederland. 
Sinds 2015 daalde het 

aantal kinderen in die leeftijd 
met totaal 170.000, 

waardoor er ook minder 
scholen nodig zijn. 

6200
Er zijn anno 2021 nog 

6200 basisscholen over 
in Nederland.

178
In de afgelopen 25 jaar 

verloren 178 plaatsen hun 
enige basisschool.

   Alle cijfers zijn afkomstig uit 
een artikel van Remy Koens: 
‘Het platteland verliest zijn 

voorzieningen en dat vergroot 
de ongelijkheid’,  

gepubliceerd in tijdschrift 
De Groene Amsterdammer en 
op platform Follow The Money.
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Hoe tevreden zijn ouders over de school 
van hun kinderen? Wat vinden ze van 
de medezeggenschap, zijn ze tevreden 
over de klassengrootte of de hoogte 
van de ouderbijdrage? Platform Ouders 
& Onderwijs doet hier elke twee jaar 
onderzoek naar in het po en vo. Dat 
onderzoek heet ‘Staat van de Ouder’, 
naar analogie van het jaarlijkse onder-
zoek van de Onderwijsinspectie, dat ‘De 
Staat van het Onderwijs’ heet. In augus-
tus deden 1133 ouders mee, met onder 
andere deze resultaten.
Ouders met kinderen op het voortgezet 
onderwijs hebben iets meer kennis dan 
twee jaar geleden over wie er in de mr 
zitten en waar de medezeggenschap-
pers zich mee bezighouden. Slechts 
30 procent vindt de mr ‘niet erg zicht-
baar’ en meent dat medezeggenschap-
pers vaker actief met ouders zouden 
moeten overleggen. Tegelijkertijd vindt 
één op de drie ouders het ‘makkelijk’ 
om in contact te komen met de mr. Iets 
meer dan 30 procent van de ouders 
weet ook nog wíe er in de mr zitten; dat 
was twee jaar geleden minder dan 20 

procent. Nog meer vooruitgang: bijna 
80 procent van de ouders heeft weleens 
van de mr gehoord, dat was in 2019 
minder dan 75 procent. 
In het primair onderwijs daalt de 
bekendheid van de mr juist iets, maar 
dat oogt verwaarloosbaar: van iets meer 
dan 80 naar 77 procent. Ouders in het 
po weten wel beter welke ouders er in 
de medezeggenschapsraad zitten (was 
18, nu 37 procent) en waar de mr zich 
mee bezighoudt (was 40, nu 48 pro-
cent). Toch zegt 9 procent van de ouders 
op het po en 16 procent van de ouders 
met kinderen op het vo ‘helemaal geen 
behoefte te hebben’ aan contact met de 
medezeggenschapsraad.
Ouders vinden het erg belangrijk hoe-
veel kinderen er in de klas zitten. Twee 
derde van alle ouders vindt meer dan 
26 kinderen in één klas te veel. Als het 
gaat om plezier op school, veiligheids-
gevoel en kwaliteit van het onderwijs 
is er verschil tussen ouders van kinde-
ren in klassen met meer dan 30 leerlin-
gen en die van 25 leerlingen of minder. 
De ouders van leerlingen in de kleinere 

klassen zijn over al die zaken positiever.
Ouders hebben ook een mening over het 
lerarentekort. De beste noodoplossing 
vinden ze om gepensioneerde leer- 
krachten te vragen om weer voor de 
klas te gaan staan. Structureel zou het 
onderwijs volgens hen vooral gebaat 
zijn bij meer overheidsgeld en een 
beter imago van het vak. Eén op de drie 
ouders zegt te merken dat de werkdruk 
voor leerkrachten te hoog is. De 70  
procent die tevreden is over de kwaliteit 
van het onderwijs geeft aan dat dit  
vooral komt door de kwaliteit van de 
leerkracht.
Opvallend is dat maar weinig ouders 
weten dat de ‘vrijwillige ouderbijdrage’ 
sinds enige tijd ook echt vrijwillig is, en 
dat kinderen nérgens van mogen  
worden uitgesloten als hun ouders die 
bijdrage niet kunnen of willen betalen. 
Een alternatief (en natuurlijk vaak min-
der leuk) programma aanbieden mag 
ook niet. Sinds augustus 2021 is dat 
vastgelegd in een wet, maar scholen 
communiceren daar nauwelijks over  
met ouders, zo blijkt. p

Medezeggenschappers houden zich over het algemeen bezig 
met zaken binnen de muren van de school. Maar in een raads-
vergadering in het Brabantse Grave lieten mr-leden van basis-
scholen De Sprankel en Hartenaas onlangs van zich horen 
over de noodzaak van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
over het riviertje de Graafsche Raam. 
De bestaande brug, waar veel kinderen overheen moeten op 
weg naar school, is namelijk te krap en onveilig, omdat auto’s 
de smalle rijbaan delen met fietsers. “Ouders kunnen niet 
eens naast hun kinderen rijden. Kinderen van vier jaar delen 
de weg met grote, te hard rijdende vrachtwagens”, aldus een 

ouder uit de medezeggenschapsraad van basisschool De 
Sprankel. 
Er was ooit geld voor een extra brug, maar die post is bij bezui-
nigingen zonder overleg met scholen, ouders en omwonen-
den uit de gemeentebegroting verdwenen. Probleem is nu dat 
de subsidieaanvraag inmiddels is verlopen. Ook komt er per 
januari 2022 een gemeentelijke herindeling aan waardoor dit 
besluit door een nieuwe gemeente, Land van Cuijk, moet wor-
den genomen. De ouders zijn strijdbaar, tonen ze in de regio-
nale krant. “Die fietsbrug moet er gewoon komen.” p

Zo bekend is de mr

Mr wil fietsbrug
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Angst in de
medezeggenschap,

wat dan?
Medezeggenschap werkt het 
best bij samenwerking, maar 

wat te doen als de mr-leden 
hun mening niet durven 
te geven? Angstcultuur 

bestaat, signaleren AOb-
trainer Aysegül Aslan en 

sectorbestuurslid vo Peter 
Kors. De kwaliteit van 

scholen heeft daaronder te 
lijden.

TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK

“I n onze deelraad met vier zetels voor het 
personeel is er één vacature. Niemand 
wil of durft erin, al twee jaar. We heb-

ben ook niemand voor onze personeelszetel in de 
mr van de koepel, daar zit nu alleen een ouder.”
Twee leerkrachten in het voortgezet speciaal onder-
wijs willen wel over hun benarde situatie spreken, 
maar niet met naam en toenaam worden genoemd in 
InfoMR. Ze zijn samen in de deelraad gaan zitten om 
de haperende medezeggenschap een nieuwe impuls 
te geven – want dat is hard nodig. “Onze directeur 
wil liefst alles mondeling bespreken en de vorige 
mr-voorzitter ging daarin mee. Dan zaten ze even op 
het kantoor voor mondelinge instemming en dat was 
het. Er staat over die vijf jaar bijna niets op papier, de 
oudergeleding was van veel zaken niet op de hoogte.”
Hun teamleden zullen de mr niet snel als hét pro-
bleem van de school noemen, maar de twee docen-
ten zien hoe beleid zonder medezeggenschap de 
sfeer en de werklust heeft verslechterd. “Collega’s 
halen hun energie uit de lessen en de leerlingen, ze 
keren zich af van elk formeel overleg. En ze kiezen eie-
ren voor hun geld door een andere baan te zoeken.”

Smoezen
Leraar en medezeggenschapper Peter Kors, lid van 
het sectorbestuur voortgezet onderwijs van de AOb, 
ziet het bij schoolbezoek: “Er lopen mensen rondu
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mogen we die niet doorgeven uit angst dat 
ze in problemen komen. Zo wordt je geluid 
niet gehoord, zeg ik dan.”

Ontkenning
AOb-trainer Aysegül Aslan komt angstige 
mr-leden tegen bij cursussen. “Dan zijn 
bijvoorbeeld leerkrachten heel stil terwijl 
ouders benoemen wat er aan de hand is: 
bang voor repressailles op de werkvloer. Als 
je het bij bezoek aan een school aankaart, 
zie je soms ontkenning bij de leiding. Die is 
zich niet altijd bewust hoe problematisch de 
machtsverschillen kunnen zijn, dat de rela-
tie niet synchroon loopt.”
Er zijn ook directeuren die hun machtsposi-
tie verdedigen. De twee mr-leden op de vso-
school hebben voorbeelden: de collega die 
in een vergadering werd geschoffeerd door 
de directeur en dat niet durfde aankaarten 
bij de bestuurder. Sabotage van overleg 
met een externe gespreksleider. Verbod om 
over de positie van teamleiders te spreken 
tijdens een studiedag over de organisa-
tie. Geen instemmingsverzoeken doen. 
Stukken te laat sturen, of helemaal niet. 
Waarom? Onkunde, zegt de één. Onwil, ver-
moedt de ander. “Het lijkt soms of hij een 
spelletje aan het spelen is in de hoop dat 
wij buigen. We worden alleen maar strijd-
vaardiger. Inmiddels hebben we een geschil 
aangespannen.”
Waarom zijn deze leraren niet bang? “Als 
het dit schooljaar niet wordt opgelost, ga ik 
op een andere school werken”, zegt de één. 
De ander: “Wij zijn heus ook weleens bang, 
maar we doen het samen. En we hebben 
veel kritiek gehad op de vorige deelraad, 
nu willen we zelf laten zien hoe het anders 
kan.”

Sentiment
Op papier garandeert de Wet beroep leraar 
voldoende autonomie voor personeel om 
zich zonder vrees te bemoeien met het 
schoolbeleid, maar dat laat zich niet 1-2-3 
afdwingen. Een angstcultuur met succes 
veranderen begint volgens sectorbestuurs-
lid Kors bij de wil om te bewegen. “Aan 
beide kanten. Schoolleiders hebben op van 
alles zitten broeden. Als er dan kritiek komt 
die zaken vertraagt of de koers verandert, 
is dat lastig. Ze onderschatten vaak het 
inzicht van medewerkers. Bot gezegd: wat 
kunnen die ervan weten als ze er niet voor 
hebben doorgeleerd? En personeel heeft 

met goede ideeën, maar die dur-
ven ze niet meer te delen uit angst 
voor hun carrière en aanstelling. 
Personeel kruipt bij elkaar, ze 
smoezen wat en iemand hangt 
een anoniem klachtenbriefje op 
het bord.”
Wat kan een mr met zulke brief-
jes? De voorzitter van een andere 
mr heeft ze ontvangen. “Wij 
moeten wel de gegevens van de 
afzender hebben. Vindt een groep 
leraren bijvoorbeeld echt wat daar 
staat over zaken als personeels-
planning, onderwijsconcepten, 
huisvesting? Eerst moeten we 
dat controleren, daarna is de 
boodschap gevalideerd en kun-
nen we het anoniem behandelen. 
Maar meestal weten we niet eens 
wie zo’n brief in het bakje heeft 
gedaan. Ik vind het zorgwekkend 
dat mensen zelfs contact met de 
mr blijkbaar niet durven.”
Deze voorzitter voelt zich een stuk 
zekerder: “Voor leraren geldt vaak: 
bijt niet de hand die je voedt. 
Ouders zoals ik hebben nergens 
last van, wij hoeven niets van 
de andere partijen. Ik kan rustig 
bijten.”
De leraren in zijn mr weten 
inmiddels dat ze hun voorzitter 
altijd kunnen souffleren om bij 
de overlegvergadering tegen de 
directeur datgene te zeggen wat 
het personeel zelf niet durft aan te 
dragen. Geen goede ontwikkeling, 
vindt de voorzitter, maar hij begrijpt 
de opstelling van het personeel. 
“Nogal wat bestuurders vinden 
het lastig om commentaar te 
krijgen, ook al draagt dat bij aan 
positieve ontwikkeling van het 
onderwijs. Zo is onze bestuurder 
heel goed in het verzamelen van 
gelijkgestemden om zich heen. Zit 
je niet op dezelfde lijn, dan val je 
uit de gratie, wat niet goed is voor 
de kwaliteit van de organisatie. 
Je moet als leidinggevende juist 
mensen om je heen hebben die op 
bepaalde punten beter zijn dan jij-
zelf. Maar in het onderwijs en ook 
in de zorg zie ik vaak managers die 
denken dat ze zelf alles het beste 

kunnen. Dat verbaast me.”
Een docente en mr-voorzitter ziet 
wantrouwen als de grootste  
hinderpaal voor effectieve mede-
zeggenschap, ook buiten het 
formele overleg. “In mijn mr zijn 
mensen niet bang, maar ik hoor 
wel dat collega’s uit angst voor 
hun positie niet naar hun afde-
lingsleider durven te stappen. Dan 
gaan ze mopperen aan de koffie-
tafel. Tja, zo wordt het probleem 
niet opgelost. In die oude cultuur 
verwachten collega’s dat de  
leiding alles regelt, maar je moet 
ook zelf stappen zetten.” Eén keer 
had een groepje leerkrachten het 
ongenoegen over een afdelings-
leider opgeschreven in een brief 
aan de rector, ondertekend en wel. 
“Toen heeft de rector een gesprek 
voorgesteld met de mr als voor-
zitter. Maar dat gesprek wilden ze 
helaas niet.”
Een ander mr-lid: “Zelfs tegen de 
mr durven mensen het achterste 
van hun tong niet te laten zien. 
Dan vertellen ze ons dingen, en 

‘Je moet als  
leidinggevende 

juist mensen om je 
heen hebben die 

op bepaalde  
punten beter zijn 

dan jijzelf’
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Patronen doorbreken
Na een hoogopgelopen conflict inclusief vertrouwens-
breuk in de oudergeleding kwam Lisette Arbeider nieuw 
in de mr op de school van haar kinderen. Ondanks haar 
onderwijskundige achtergrond had ze geen idee wat 
haar te wachten stond, zegt ze ruim zes jaar later: “We 
begonnen met een basiscursus, daar heb ik veel geleerd. 
Na een tijdje kwamen we erachter dat er wel iets speelde 
tussen de personeelsgeleding en de directeur. Maar het 
personeel dacht ook: ik wil niet bij mijn functionerings-
gesprek worden afgerekend op een kritische houding in 
de mr. Wij namen als ouders regelmatig het voortouw. 
Natuurlijk is het wel een ding voor personeel om een kri-
tische noot te uiten naar je leidinggevende, maar ik heb 
nooit gehoord dat iemand dat terug had gekregen bij een 
functioneringsgesprek.”
Met ondersteuning van de AOb hield deze mr gesprekken 
met de directie om een visie, beleid en aandachtspunten 
voor de medezeggenschap vast te leggen. Die ervaring 
kwam goed van pas bij de sollicitatieprocedure voor een 
nieuwe directeur, waarbij een mr-lid in de benoemings- 
adviescommissie zat. “We konden meteen aangeven 
waar we voor staan. We hebben een heel open en trans- 
parante directeur, bij haar horen we nooit dingen achteraf.”
Arbeider, die inmiddels de voorzittershamer heeft over-
gedragen, ziet het ambitie- of zingevingsgesprek als 
belangrijke stap om te ontsnappen aan een eventuele 
angstcultuur of andere blokkades bij de mr. “Bij ons 
heette het een quickscan en het belangrijke is dat je 
het samen doet als mr en directie. Je staat niet als twee 
kampen tegenover elkaar. Ik heb er veel van geleerd, ook 
voor mijn eigen werk. Voor iedereen die in de mr gaat is 
het essentieel om scholing te volgen. Je moet snappen 
hoe het werkt. En ga dan na een jaar nog een keer naar 
een cursus, want dan kun je de informatie koppelen aan 
je eigen ervaringen.”
Mocht een andere school minder enthousiast zijn om 
terughoudendheid of een angstcultuur aan te pakken, 
dan heeft AOb-trainer Aysegül Aslan nog meer in de 
gereedschapskist. “Pak het sowieso nooit alleen aan. 
Bewustwording is een begin, personeel en ouders kunnen 
elkaar daarin ondersteunen. Als de mr om hulp vraagt, 
kunnen we iets doen. Bijvoorbeeld mediation, waarbij  
we eerst beide partijen horen en dan hun vergadering  
observeren. Er is geen standaardoplossing, je begint 
eraan om het patroon te doorbreken en te verbeteren. 
Zijn we bereid samen te werken? Hoe komen we tot 
gelijkwaardig partnerschap? Bespreek de taboes en 
evalueer wat je bereikt; niet om met een vinger naar de 
ander te wijzen maar om je af te vragen wat je anders 
kunt doen. En als je iets bereikt hebt, pronk dan met de 
vruchten van je afspraken.”

de neiging in de verdediging te 
schieten als iemand veranderingen 
voorstelt. Zo’n reflex kan ook voor 
negatief sentiment zorgen bij de 
schoolleider. Dan krijg je iets als: ik 
leg het je nog één keer uit.”
Hoe het dan wel moet? Kors zoekt 
naar antwoorden, want eigenlijk is 
het vreemd dat er zulke conflicten 
ontstaan tussen mensen die alle-
maal het beste voor hebben met 
hun school en de leerlingen. “Maak 
een pas op de plaats, druk op de 
pauzeknop, ga verstandiger met 
elkaar om en neem tijd voor het 
goede gesprek over verbetering van 
ongelijke relaties. Zorg dat je er niet 
alleen voor staat.”
Hij hoopt de ondersteuning te 
verbeteren met andere betrokken 
AOb’ers. En als een medezeggen-
schapper er toch alleen voor staat? 
“Dan zou ik bijvoorbeeld een erva-
ren maatje aan willen bieden vanuit 
de gepensioneerde leden. Maar dat 
is nog een droom.” p
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S inds de start van dit schooljaar 
telt een gemiddelde onderbouw-
klas nu zo’n 9 of 10 leerlingen. 

Voorheen zaten er tussen de 12 en 15 
kinderen in één klas. Ellen aan de  
Stegge, docent avo (algemeen vormend 
onderwijs): “Dat verschil merk je heel 
goed. Onze leerlingen hebben moei-
te met veel hectiek. Structuur en de 
omgang met elkaar hebben meer aan-
dacht nodig. In een kleinere klas krijg je 
sneller een relatie met elkaar. Dit doet 
hen echt goed en ze hebben er jaren  
profijt van als ze een goede start hebben 
gehad.” 
Toen het ministerie van OCW kort voor 
de zomer met de menukaart met inter- 
venties kwam (bedoeld om corona- 
achterstanden zo snel mogelijk weg te 

werken) werd er direct in samenspraak 
met de directie een extra vergadering 
georganiseerd. “Het was al duidelijk dat 
er extra geld zou komen, we wilden daar 
snel op anticiperen.” Dennis Snijders,
docent kantoor en magazijn: “Die klei-
nere klassen, daar was iedereen het 
meteen over eens. En we wilden inzet-
ten op het sociale: leerlingen hebben 
dat echt gemist, in groep 8 zaten ze toch 
voor een deel thuis. We hebben plan-
nen om een aantal groepsactiviteiten 
te ondernemen ter bevordering van de 
omgang met elkaar.”

Open deuren
Het loopt goed met de medezeggen-
schap op deze school, vindt de perso-
neelsgeleding. Er heerst een open sfeer 

De klassen in de onderbouw zijn  
kleiner en er is meer geld en tijd voor 
sociale activiteiten. Op ’t Genseler, 
school voor praktijkonderwijs in  
Hengelo, wordt het extra geld vanuit 
het Nationaal Programma Onderwijs 
goed besteed. De medezeggenschaps-
raad werd hier al in een vroeg stadium 
bij betrokken.

tussen directie en personeel, en 
tussen het personeel onderling. 
Voorzitter mr en docent bewe-
gingsonderwijs Erik Drabbe:
“We hebben een opendeuren-
beleid. Mensen lopen makkelijk 
bij elkaar naar binnen. We gaan 
ervan uit dat je elkaar alles kunt 
vragen: wat beweegt iemand om 
dit of dat te doen? Leg het uit. 
En we zijn het er allemaal over 
eens: wat je doet, doe je vooral 
voor de leerlingen. Je wilt er als 
school voor je leerlingen zijn.” 
De directie vraagt soms in een 
vroeg stadium input van de mr: 
“Geen officieel advies, maar 
gewoon een soort brainstorm: 
kijk hier eens naar, bijvoorbeeld 
als het gaat om de uren- 
berekening van de leerlingen. 
Daar zitten natuurlijk toch keuzes 
in. Hij wil graag weten: wat vin-
den jullie daarvan als docenten 
en natuurlijk ook als ouders.” 
Apart inhoudelijk vooroverleg met 
de directie is zo goed als afge-
schaft. “We merkten dat we stuk-
ken vaak dubbel gingen bespre-
ken, dat schoot niet op.” Erik 
Drabbe: “De mr is geen 100% 
zakelijke aangelegenheid, we zoe-
ken de samenwerking. Maar we 
kunnen zeker ook nee zeggen.”

Diplomering
Dat gebeurde toen er het
afgelopen schooljaar een u 

‘Wat voor school 
wil je zijn? Daar 
gaat het om’

MIJN MR: ‘t GENSELER, HENGELO

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD FRED VAN DIEM
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De mr van ‘t Genseler in Hengelo:
Vlnr: Wendy van der  Weijden, 

Karin Kerkhof, Dennis Snijders, 
Hermie van der Veer Veensma, 
Dirk van Haarlem, Ellen aan de 

Stegge, Erik Drabbe.
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bovenschools beleidsstuk op de agenda 
kwam rondom de nieuwe wet die regelt 
dat leerlingen van praktijkscholen met 
ingang van dit schooljaar eindelijk ook 
een officieel diploma krijgen. Belangrijk, 
vindt de mr, want het gaat ook over erken-
ning van de waarde van de opleiding die je 
hebt gevolgd. Het voormalige getuigschrift 
wordt nu een officieel diploma met port-
folio. 
Karin Kerkhof, stageondersteuner en 
applicatiebeheerder: “Maar het beleids-
stuk met de nieuwe normen en regels, 
bestemd voor alle praktijkscholen in de 
regio omtrent de diplomering, vonden wij 
slordig geschreven. Veel onderwerpen 
waren op verschillende manieren te inter-
preteren. Het leek afgeraffeld en het voel-
de alsof onze leerlingen in een heel klein 
hokje werden gezet. De ouders in onze mr 
waren daar heel duidelijk over. We hebben 
als mr dus niet ingestemd, ook al was er 
haast bij. Wij willen als school aansluiten 
bij individuele leerlingen, kijken wat er wél 
lukt. Daar ging het stuk aan voorbij, von-
den wij. We hopen binnenkort een inhou-
delijk beter stuk te kunnen beoordelen.”

Taakbeleid
Zoals op veel scholen stond ook hier het 
taakbeleid enige tijd geleden op de agen-
da, vertelt de personeelsgeleding. “We zijn 

heel tevreden over hoe we dat 
nu hier invullen. Niet meer uur-
tje-factuurtje, maar gebaseerd op 
vertrouwen.” Uit dat beleidsstuk: 
“Het gaat om scherpe keuzes 
van hetgeen je als school wel of 
niet wilt aanpakken. Je kunt nu 
eenmaal niet alles doen.” In de 
praktijk is er nu een verdeling in 
grote taken (bijvoorbeeld vertrou-
wenspersoon, mr en gmr, zorg- 
coördinator) en kleine taken 
(zoals onderbouwfeest, kerst, 
schoolkamp): “De grote taken 
passen op één A4’tje.” 
De mr was nauw betrokken bij de 
opzet: “Het gaat erom wat voor 
school je wilt zijn. Wat vinden we 
belangrijk? We zijn samen verant-
woordelijk om deze school goed 
draaiende te houden. Je kijkt 
naar taken waar mensen affiniteit 
mee hebben, dat werkt beter dan 
wanneer je iets móet. En ach-
ter alle kleine taken hoeft geen 
naam te staan. Je zet mensen zo 
meer in hun eigen kracht. We ver-
trouwen elkaar en je overlegt met 
elkaar of je het redt, of je er nog 
wat bij kunt hebben of juist niet.” 
Zulke afspraken zorgen voor een 
goede sfeer, zeggen de mede-
zeggenschappers. “Je bent niet 

‘Bij taakbeleid  
kijken naar taken 

waar mensen  
affiniteit mee  

hebben’

meer zo bezig met of een ander 
wel genoeg doet, dat was er toch 
in geslopen.”

Ondersteuner
Alle geledingen zijn vertegenwoor-
digd in de mr: “Dat vinden we 
belangrijk. Toen de vorige oop’er 
uit de mr ging hebben we gelob-
byd om weer een ondersteuner 
erin te krijgen en dat is gelukt 
met Karin Kerkhof.” Zij beaamt: 
“Je kijkt als oop’er soms van-
uit een andere invalshoek tegen 
onderwerpen aan.” Idealiter zou-
den er ook leerlingen in de mr 
van ’t Genseler zitten, maar dat 
is gezien de populatie van een 
praktijkschool niet realistisch, 
zegt Ellen aan de Stegge. “Maar 
er is een leerlingenraad, en daar 
willen we als mr meer verbin-
ding mee zoeken. Hen kunnen we 
natuurlijk wel zaken voorleggen 
en vragen. Bijvoorbeeld: hoe vind 
je de kleinere groepen, wij willen 
hen een grotere rol geven.”
’t Genseler (ongeveer 210 leer- 
lingen) maakt deel uit van  
Openbare Scholengemeenschap  
Hengelo: vier scholen verzorgen 
er alle vormen van onderwijs 
voor leerlingen uit de regio, van 
vwo tot praktijkonderwijs. Vanuit 
de mr van ‘t Genseler zitten een 
ouder en een personeelslid in  
de gmr. Erik Drabbe: “Het  
linking pin-principe. Zo zie je hoe 
de besluitvorming vanuit de gmr 
doorsijpelt naar de afzonderlijke 
scholen.” 
Ellen aan de Stegge: “We volgen 
scholing met de andere mede- 
zeggenschapsraden samen. 
Nieuwe mr-leden doen samen 
de basiscursus via de AOb, en 
mr-leden die al langer zitten vol-
gen een verdiepende cursus. Dan 
zie je ook hoe de medezeggen-
schap er op de andere scholen 
voor staat. En ik vind: we doen 
het hier helemaal niet zo gek. Je 
leert ook van elkaar: wij gaan de 
aanpak van ons taakbeleid nu op 
verzoek doorsturen naar een van 
de andere scholen.”p

TIPS:
•  Zorg dat het personeel breed vertegen-

woordigd is in de medezeggenschaps-
raad. Een oop’er heeft echt een andere 
blik dan een docent.

•  Als er geen leerlingen in de mr zitten, 
zoek dan verbinding met de leerlingen-
raad. Je kunt hen op sommige punten 
goed om advies en input vragen.

•  Zorg dat je als mr een vertegenwoordi-
ger hebt in de gmr als linking pin.

•  Blijf het gezamenlijke perspectief zien. 
Dat perspectief is de leerling, die staat 
centraal.
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Wat zijn onze rechten  
bij andere lessentabel? 

Onze directie heeft een gewijzigde lessen-
tabel aangemeld voor advies, maar wij 
vinden dat de mr instemmingsrecht heeft 
aangezien het hier feitelijk gaat om veran-
dering in het schoolplan. Hoe overtuigen 
we de overlegpartner?

Soms probeert een schoolbestuur de lessentabel buiten 
het instemmingsrecht te plaatsen aan de hand van ver-
ouderde uitspraken van de geschillencommissie. Dan 
wordt het tijd voor een nieuw exemplaar van de vaklite-
ratuur in de bestuurskamer. De bundel ‘De Wet mede-
zeggenschap op scholen toegelicht’ is verkrijgbaar via 
InfoWMS. Al zeker sinds 2016 staat vast dat de lessen-
tabel voor medezeggenschapskwesties onderdeel is van 
het schoolplan of de onderwijs- en examenregeling. De 
mr heeft instemmingsrecht. 

Krijgt onze mr minder 
uren omdat de school 
klein is? 
Onze schoolleiding dringt aan op minder 
mr-taakuren omdat we een kleine school 
zijn. Wij vinden de mr-werkzaamheden 
niet minder dan op een grote school, maar 
staan we in ons recht als we dit weigeren? 

Het medezeggenschapsstatuut van uw school volgt 
voor de taakuren de cao voortgezet onderwijs, die een 
minimumaantal voorschrijft. Dat is wettelijk geregeld 
en daardoor kan een faciliteitenplan voor de school wel 

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

meer uren toewijzen, maar niet minder. Het medezeg-
genschapsstatuut veranderen vereist een tweederde 
meerderheid van de gmr van uw organisatie; daar heeft 
u als deelraad op een kleine vestiging weinig invloed op. 
Mocht uw schoolleider aanvoeren dat een deelraad niet 
dezelfde faciliteiten verdient als een ‘grote’ mr, dan kunt 
u verwijzen naar uitspraken van de geschillencommissie. 
Samengevat: faciliteiten voor medezeggenschap worden 
beschikbaar gesteld op alle niveaus van de organisatie, 
ongeacht de formele benaming van de medezeggen-
schapsorganen.  

Kan de nieuwe rector 
iemand mandateren als 
overlegpartner? 
Onze school heeft een nieuwe rector aan-
gesteld die niet alle overleggen met de mr 
zelf wil voeren. Kan hij een sectordirec-
teur mandateren om in zijn plaats op te 
treden en elke keer mee te komen?

In het managementstatuut hoort te staan wie de over-
legpartner van de mr is. Dat kunnen meerdere leden van  
het managementteam zijn, als ze maar de bevoegdheid 
hebben om toezeggingen te doen tijdens de overlegver-
gadering. Ten overvloede: in uw ‘eigen’ mr-vergadering 
heeft de overlegpartner geen rol, ook niet als toehoor-
der. Neem de ruimte om onder elkaar vrijuit te bespre-
ken hoe u over de agendapunten denkt en ga pas na het 
bepalen van een voorlopig standpunt en uw vragen rond 
de tafel met het management. In de overlegvergadering 
is de mr leidend en bepaalt uw eigen voorzitter het ver-
loop en de afwikkeling van de agenda.

13InfoMR 4DECEMBER 2021
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D e aanleiding voor de 
verschillende besturen 
om de vmbo’s te bun-

delen is vooral het overeind hou-
den van een breed onderwijsaan-
bod: samen kunnen de scholen 
straks acht van de in totaal tien 
verschillende profielen aanbie-
den, van zorg en welzijn tot en 
met motortechniek.  
Door de krimp in de regio werd 
het voor de aparte scholen te 
kostbaar om dat brede aanbod in 
stand te houden. Het Alma Colle-
ge bestaat straks uit de vmbo- 
afdelingen van het Erasmus, Pius 
X en het Noordik. Die laatste 
twee delen al een gebouw, dat 
wordt verbouwd. Daarna past het 
Erasmus er goed bij en ontstaat 
de vmbo-campus. 
Monique Op de Weegh zit als 
oop’er al jaren in de mr van het 
Noordik. “Bij bouw, wonen en 
interieur bijvoorbeeld hebben we 
nu maar 10 leerlingen per leer-
jaar. Dan is het natuurlijk erg 
kostbaar om het praktijkgedeel-
te overeind te houden. Een groot 
technieklokaal voor bijvoorbeeld 
houtbewerking op poten hou-
den, de machines onderhouden 

Eén vmbo,  
drie  

brinnummers
Drie verschillende 

schoolbesturen gaan 
in Almelo hun vmbo-

opleidingen bundelen 
in een nieuwe school, 
het Alma College. De 
‘moederscholen’ met 
havo en vwo blijven 

bestaan, leraren houden 
een aanstelling bij 
hun eigen bestuur. 
Hoe wordt het Alma 

College dan toch 
één vmbo-campus 

met goed geregelde 
medezeggenschap?

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

en een docent die dan voor een 
paar leerlingen staat: dat is niet 
vol te houden. Geld en tijd uitge-
ven aan campagnes waarbij je 
elkaar als vmbo-scholen becon-
curreert is niet wat wij willen. Dat 
geld moet naar goed onderwijs.”

Andere vestiging
Toch, toen de mr voor het eerst 
van de plannen hoorde ‘stonden 
we niet te juichen’, kijkt Op de 
Weegh terug. “Een deel van je 
leerlingen en collega’s verdwijnt 
naar een andere vestiging. Dat 
is natuurlijk vervelend. Maar als 
medewerkers zien wij ook de 
steeds kleinere klassen en merk 
je de gevolgen van de krimp. Dus 
iedereen zag ook de noodzaak: 
je wilt een goede en brede prak-
tijkopleiding bieden voor leerlin-
gen in Almelo.” 
De mr werd door de eigen 
bestuurder in een vroeg stadium 
betrokken bij de plannen “maar 
het is natuurlijk toch lastig. Je 
hebt met drie verschillende 
besturen te maken. Pius X hoort 
bij het Carmel College en heeft 
een gmr, wij hebben alleen een 
mr. Soms is de één sneller  u
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met de communicatie dan de ander. 
Het stroomlijnen van de communica-
tie liet in het begin wel wat te wensen 
over.”

Volwaardig
Hoe gaat de medezeggenschap er 
straks uitzien? Het Alma College gaat 
werken met een bbmr, een boven- 
bestuurlijke medezeggenschapsraad – 
want de samenwerkende scholen hou-
den hun eigen brinnummer. Vanuit elk 
van de drie scholen komen er twee 
personeelsleden in, plus een ouder 
en een leerling (de deelraad), zodat de 
nieuwe bbmr uit 12 leden zal bestaan. 
Wettelijk gezien heeft zo’n bbmr (nog) 
niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld 
een geschil aanhangig te maken. 
Natuurlijk hoopt iedereen dat het nooit 
zo ver hoeft te komen, maar mocht dat 
wel gebeuren “dan moet de deelraad 
van de eigen school naar de geschillen-
commissie”.
Uitgangspunt is dat het Alma Colle-
ge een volwaardige school voor vmbo 
wordt, dus ook de avo-docenten blijven 
deelnemen. “Het idee is natuurlijk dat 
onze leerlingen straks helemaal niet 
merken dat er docenten van drie ver-
schillende scholen rondlopen.”
Voor het in schooljaar 2022/23 zo ver 
is moet er nog een hoop gebeuren, 
verwacht de mr. “We willen er samen 
wat moois van maken, maar er zijn nog 
wel wat uitdagingen. Een paar wandjes 
eruit halen of een stukje bijbouwen is 
het probleem niet. De uitdagingen lig-
gen op een ander vlak en daar zijn ver-
schillende werkgroepen mee bezig.”
Zo is er de denominatie: het Erasmus 
is openbaar, het Noordik is christelijk 
en Pius X is katholiek. Het Alma Colle-
ge wordt niet openbaar, christelijk of 
katholiek. “Er is een identiteitscommis-
sie opgezet die ervoor zal zorgen dat 
identiteit een goede plek krijgt binnen 
de nieuwe school.” 

Arbeidsmarkttoelage
Ook de functiemix, het taakbeleid en 
contracten van personeelsleden zijn 
natuurlijk onderwerp van gesprek. Op 
de Weegh: “Besloten is dat medewer-
kers van het toekomstige Alma Colle-
ge een aanstelling bij hun eigen school 

‘Leerlingen  
hebben een  
andere kijk  

op veel  
onderwerpen’

houden. Maar secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden kunnen natuur-
lijk nu verschillen, en dat wordt wel 
vreemd als je straks als collega’s op 
één school werkt.” Dat wordt nu al dui-
delijk, door de arbeidsmarkttoelage 
voor achterstandsscholen. “Medewer-
kers van Pius X krijgen die wel volgens 
de richtlijnen van het ministerie, maar 
het Noordik bijvoorbeeld niet. Terwijl 
we straks met dezelfde leerlingen wer-
ken. Daar gaan we als mr natuurlijk wel 
over nadenken.”

In kaart brengen
Vanuit de AOb werd geadviseerd om 
alle verschillende voorwaarden in aan-
stellingen in elk geval in kaart te bren-
gen: “Dan zie je waar de verschillen 
zitten en weet iedereen waarover je 
praat”, zegt regiobestuurder Philippe 
Abbing. Dat gaat in elk geval gebeu-
ren, zegt Op de Weegh. Ze stelt vast: 
“We krijgen het druk als mr. Je merkt 
ook dat de onrust op school toeneemt 
naarmate het Alma College dichter-
bij komt. Wie gaat er mee naar het 
Alma? En wie krijgt een aanstelling bij 
een andere vestiging van de moeder-
school? Ik ben zelf oop’er en je weet 
natuurlijk dat je straks geen drie  
roostermakers of zes conciërges nodig 
hebt. Mijn eigen functie, instructeur, 
wordt bijvoorbeeld op de andere twee 
scholen niet zo ingevuld als bij ons. 
Natuurlijk maken mensen zich ongerust 
waar en met wie ze straks hun werk 
gaan uitvoeren. Maar die onrust was er 
ook als er niets zou gebeuren, want we 

hebben wel met krimp te maken hier.”
Juridisch is het allemaal een hele  
kluif, zegt Abbing. Het lijkt soms erg  
theoretisch en misschien haar- 
kloverij, maar het moet wettelijk straks 
allemaal wel kloppen. Er ligt welis-
waar een advies van experts om de 
gang naar de geschillencommissie per 
school (en niet meer alleen per brin-
nummer) mogelijk te maken: dat is 
nu nog niet geregeld. “Dan moet je 
dus voorlopig die deelraadconstructie 
gebruiken.” En als vakbondsman zegt 
hij: “Het uitgangspunt moet toch zijn: 
gelijke monniken, gelijke kappen. Het 
wordt één school, dan hoort daar ook 
één taakbeleid bij. En dat de arbeids-
markttoelage dan maar voor een deel 
van de docenten zou gelden, kán eigen-
lijk niet. Iedereen werkt straks met 
dezelfde leerlingen, dus het lijkt mij dat 
de andere besturen dan de twee jaar 
dat die toelage er is, even bij moeten 
plussen.” 
Het belangrijkste is natuurlijk dat er 
kwalitatief goed vmbo overeind blijft in 
Almelo, stelt Abbing. “Daar moet je als 
mr op letten. Ook op de personele situ-
atie; hoe gaat het lopen met de aan-
stellingen, je wilt niet een hele grote 
flexibele schil en personeel dat ‘rond 
kan worden gepompt’. Zorg als mr ook 
dat er ruimte is om op gezette tijden te 
evalueren, adviseert hij. “Je hoeft niet 
overal nu al een oplossing voor te heb-
ben, maar houdt de processen in de 
gaten. Samenwerking moet natuurlijk 
geen bestuurlijk speeltje zijn, maar het 
onderwijs dienen.” p

‘Secundaire en tertiaire 
arbeidsvoorwaarden kunnen 
verschillen. Dat wordt vreemd 
als je straks als collega’s op

één school werkt’
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Beslissingen worden vaak democratisch 
genomen in Nederland: eerst praten, dan 
stemmen. Doet jullie medezeg-
genschapsraad dat ook? Eerlijk 
gezegd heb ik daar steeds vaker 
moeite mee. Bij instemming op 
een groot onderwerp is democra-
tisch gezien ‘de helft +1’ voldoen-
de om het erdoor te krijgen, waar-
door ‘de helft -1’ bakzeil haalt. 
Dat kan niet goed zijn. 
Democratie heeft als nadeel dat 
de meerderheid niet veel groter 
hoeft te zijn dan de minderheid. 
Bij de kleine keuzes in de school is dat niet 
zo heel belangrijk, maar bij de grote keuzes 
kan dat weleens lastig worden. Als je bijvoor-
beeld kiest voor een ander onderwijsconcept 
waar van de 100 onderwijsgevenden er 51 

Column Philippe Abbing
ingestemd hebben, zie ik het niet zo snel succesvol 
worden. 
Als leden van de medezeggenschapsraad moet je je 
zeer bewust zijn van deze beperking van een meer-
derheidsbesluit. Afspraken over de voorwaarden en 
regels om als mr in te stemmen zijn mega belangrijk. 
Als voorbeeld is het makkelijk om de Amerikaanse 
verkiezingen van 2016 te noemen, maar laat ik het 
dichter bij huis houden. 
Laat ik het nog wat complexer maken. Bij meer en 
meer beslissingen moet niet alleen de medezeggen-
schap instemmen, maar ook onderwijsgevenden. 
Sinds 2017 is de Wet beroep leraar van kracht. 
Deze verandering van een aantal onderwijswetten 
legt de zeggenschap in het onderwijs over pedago-
gische, didactische en vakinhoudelijke aanpak bij 
de professionals. Dus stel je voor dat de ambitie is 
om gepersonaliseerd leren in te voeren, een veran-
dering van het schoolplan, dan moet dat gedragen 
worden door management, leraren en medezeggen-
schapsraad. Het is dus nooit een een-tweetje tussen 
bevoegd gezag en medezeggenschapsraad, noch 
een teambeslissing of een besluit van de school-
leiding alleen. Er moet een hybride afspraak over 
gemaakt worden.
Wettelijk is omschreven op welke beleidsterreinen 
medezeggenschap iets te zeggen heeft en op welke 
manier dat verloopt. Als het gaat over de inrichting 
van processen is de wetgeving een stuk minder 
sturend, maar daar is veel winst te behalen. Stel dat 
je afspreekt dat bij de medezeggenschap over invoe-
ring van het gepersonaliseerd leren dat de mr zich 
niet inhoudelijk bemoeit met de ontwikkeling. De mr 
beperkt zich dan tot bemoeienis met de inrichting 
van het proces en let erop dat dit zo verloopt dat 

75 procent van alle leraren, 
afdelingsteams afzonderlijk, 
ouders en leerlingen, en 
managementteam uit overtui-
ging voor stemt. 
De medezeggenschap kan 
zich zo concentreren op het 
bewaken van het proces waarin 
voldoende vertrouwen is. De 
feitelijke instemming is dan 
een formaliteit. 
Natuurlijk zijn er nog voldoende 

haken en ogen aan dit verhaal, maar de kern is dat je 
de beslissing in de organisatie brengt en vraagt om 
bijna alle handen op elkaar te hebben voor een grote 
verandering.

Democratie

‘De helft -1 haalt 
bakzeil. Dat kan 
niet goed zijn’
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V oor Nederlandse begrip-
pen is het bijna onge-
kend hoe weinig de 

personeelsgeleding op Bonaire 
betrokken wordt bij het beleid, 
zegt Saskia van der Schaaf, 
AOb-medezeggenschapstrainer. 
“Er is officieel geen advies- of 
instemmingsrecht. De Wms geldt 
er niet. Het zogeheten arbeids- 
reglement regelt op Bonaire 
zaken die bij ons in de cao staan; 
een heel belangrijk document 
dus. Maar de personeelsgeleding 
van de mr heeft er wettelijk niets 
over te zeggen.” 
Medezeggenschapper Alfred  
Burgos: “Besluiten werden vaak 
genomen zonder ons erbij te 
betrekken. We wisten ook niet 
hoe en wanneer we er als mr iets 
over hadden kunnen zeggen. Dat 
arbeidsreglement was al met 

Vijf dagen mr-training, dat is een flinke 
investering voor scholengemeenschap 

Bonaire. Er valt dan ook heel wat in te halen 
in het Caribische deel van Nederland.

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD ANGELIEK DE JONGE

‘Bij een goede 
school hoort een 

goede mr’

personeelszaken vastgelegd en dat mochten wij 
dan controleren. We wísten ook niet dat dat niet zo 
mocht, of dat we bijvoorbeeld hulp van een expert 
in hadden mogen roepen. Nu hadden we zeker 
meer vragen gesteld. We komen echt van heel ver 
als je het vergelijkt met het niveau van medezeg-
genschap in Nederland.” 

Eigen wetgeving
De Nederlandse Wms is vervlochten met de wet-
ten op primair en voortgezet onderwijs. Het Caribi-
sche deel van het Koninkrijk heeft eigen varianten 

op die wetten, zonder bijbehoren-
de bepalingen over medezeggen-
schap. Daarmee is medezeggen-
schap eerder een gunst dan een 
recht op de eilanden.
Hoe serieus de deelraad bij het 
beleid wordt betrokken, verschilt 
per locatie. Ook bepaalt elke 
locatieleider zelf hoeveel facilitei-
ten de deelraad heeft. Joël Paula: 
“Bij de één is het een grote taak, 
bij de ander een kleine. We heb-
ben als gmr aangekaart dat het 
overal hetzelfde zou moeten zijn, 
maar dat is ons niet gelukt.”
Toch is er nu verandering inge-
zet. De algemeen directeur en 
het bestuur stemden het afge-
lopen jaar in met het verzoek 
van de mr om een medezeggen-
schapstraining in Nederland te 
volgen. Er kwam budget, en nu 
zijn ze ‘behoorlijk bijgespijkerd’, 

‘We wisten niet dat we 
hulp van een expert in 

mochten roepen’

VERVOLG VAN PAGINA 3
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zegt de personeelsgeleding. De 
aparte deelraden gaan eenzelf-
de training volgen. Sidney Mar-
tijn: “Het bevoegd gezag vindt het 
nu belangrijk. De school wordt 
steeds groter en ze gaan voor 
kwaliteit. Daar hoort een goede 
mr bij, dat zeggen zij nu zelf ook.” 

Verantwoordelijk
De mr-leden vermoeden dat het 
aanstaande vertrek van de 
algemeen directeur misschien 
iets te maken heeft met de ver-
anderingen. Die heeft de afgelo-

Ze voelen zich deels zelf ver-
antwoordelijk voor de gang van 
zaken van de afgelopen jaren, 
zeggen ze. “Tot deze algemeen 
directeur kwam, rond 2014,  
werden we als mr bij veel meer 
zaken betrokken. We hebben het 
onszelf ook af laten pakken. Dat 
had natuurlijk niet mogen gebeu-
ren.”

Strijdbaar
Nu zijn ze in elk geval strijdbaar 
en beter voorzien van informatie. 
Een vertegenwoordiger van het 
ministerie van OCW liet tijdens 
de trainingsweek weten dat het 
de bedoeling is dat de Wms ook 
op Bonaire gaat gelden. Maar  
dat kan nog wel een jaartje of 
twee duren. Tot die tijd komt er 
een convenant, een tijdelijk mr- 
reglement, waarin de advies- en 
instemmingsbevoegdheden van 
de medezeggenschap op Bonaire 
worden geregeld. “Als je je  
rechten en plichten kent, word je 
sterker. Dan houdt de schoollei-
ding meer rekening met je, daar 
zijn we van overtuigd. Dan ben  
je ook een betere gespreks- 
partner voor een algemeen  
directeur. Daar willen we naartoe 
groeien, dat we als partners aan 
beter onderwijs werken. Dat we 
als medezeggenschap echt iets 
kunnen betekenen.”
En wat staat er allemaal op de 
actielijst? “Meedenken en pra-
ten over de procedure voor een 
nieuwe bestuurder. We willen 
betrokken zijn bij de inzet van de 
NPO-gelden. Bekijken of we nog 
invloed kunnen hebben op het 
arbeidsreglement. Gelijke facili-
teiten voor alle mr-leden: ook een 
punt.” 
Genoeg te doen, concluderen ze. 
“We hebben hier nu contacten. 
We kunnen de AOb in de cc zet-
ten als er iets speelt. We houden 
contact met OCW, voor advies. 
We wisten zó weinig van onze 
rechten voor we hier kwamen. De 
basis waarop we als mr werken, 
is nu al veel breder.” p

pen jaren zijn stempel op de school kunnen druk-
ken, zonder ‘last’ te hebben van medezeggenschap-
pers. Alfred Burgos: “Misschien dat hij zijn carrière 
zo mooi wil afsluiten. Nou, daar profiteren wij dan 
graag van.” 

‘De Wms gaat ook op 
Bonaire gelden’
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W elk lokaal je ook binnen-
komt op een willekeurige 
school: er staat altijd wel 

een raam open. Dat wordt behoorlijk 
fris in herfst en winter, maar goed ven-
tileren is belangrijk om coronabesmet-
tingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Hercirculatie van lucht via een mecha-
nisch systeem is vaak niet voldoende, 
het gaat om aanvoer van verse lucht. 
De RIVM-website meldt dat besmetting 
ook kan plaatsvinden via virusdeeltjes 
die in de kleine druppeltjes (aerosolen) 
een grotere afstand kunnen afleggen. 
“Bijvoorbeeld in ruimtes waar geen of 
weinig ventilatie is en/of veel mensen 
vooral voor een langere tijd, bij elkaar 
zijn.” Dat is natuurlijk bij uitstek het 
geval in het onderwijs.
De kwaliteit van het binnenklimaat is te 
beoordelen met een CO2-meter. Slaat 
die rood uit dan is het devies: klas ver-
laten, raam open en de groep bijvoor-
beeld halveren. Dat gebeurt lang niet 

altijd overal, weet iedereen die weleens 
in een schoolgebouw komt. 

Risico’s en maatregelen
Duidelijke normen voor de zogehe-
ten luchtverversingsgraad staan in 
het Bouwbesluit. De grenswaarde voor 
schoolgebouwen die voor 2012 zijn 
gebouwd is maximaal 1200 CO2- 
deeltjes per miljoen. Voor nieuwere 
gebouwen geldt een strengere norm: 
950 ppm CO2. Diezelfde getallen staan 
ook in de Arbocatalogi voor primair en 
voortgezet onderwijs. Deskundigen vin-
den overigens dat scholen er goed aan 
doen om iets strenger te zijn met een 
absolute bovengrens van 800 ppm. 
Schoolbesturen moeten op grond van 
de cao voldoen aan de Arbocatalogi. 
Daarnaast zegt de Arbowet dat elke 
werkgever uit het werk voortvloeiende 
risico’s voor de veiligheid en gezond-
heid van werknemers in kaart moet 
brengen en op basis daarvan maat-

Geen smoesjes, 
werk aan  

schone lucht
Het gaat om veiligheid en gezondheid, van 
kinderen en personeel. Dus check als mr of  
de ventilatie op jouw school wel voldoet.  

‘Geen geld’ is geen reden om slechte 
luchtkwaliteit te tolereren.

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

regelen moet treffen: daarbij gaat het 
om de zogeheten risico-inventarisa-
tie & -evaluatie (RI&E). Dat geldt ook 
voor de adviezen en maatregelen die te 
maken hebben met Covid-19. De per-
soneelsgeleding heeft instemmings-
recht op de uitvoering van de RI&E, en 
de maatregelen die nodig zijn. De hele 
mr heeft in het primair en voortgezet 
onderwijs instemmingsrecht bij maat-
regelen op het gebied van veiligheids- 
gezondheids- en welzijnsbeleid. De 
mr kan aandringen op onderzoek door 
deskundigen. En als dat onderzoek al 
heeft plaatsgevonden, dan kan de mr 
op grond van het informatierecht vragen 
naar de uitkomsten en eventuele aan-
bevelingen.

Sancties
Als medezeggenschapper moet je dus 
checken hoe het er op jouw school voor 
staat, adviseert Marcel Koning, beleids-
adviseur medezeggenschap bij u 
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de Algemene Onderwijsbond. “Je bent 
als onderwijspersoneel ook mede-
verantwoordelijk voor de veiligheid/
gezondheid van leerlingen. Als de nor-
men structureel worden overschreden 
hoort een lokaal niet meer te worden 
gebruikt”, stelt hij. Smoezen aanvoeren 
en uitstel vragen deugen niet, vindt hij. 
“Geen geld hebben is geen excuus als 
het gaat om de veiligheid en gezondheid 
van het personeel en de leerlingen.” 
In het bedrijfsleven gaan inspecteurs 
daar heel anders mee om, zegt Koning. 
“Er is jurisprudentie over een bedrijf 
dat het kantoormeubilair niet op orde 
had voor de werknemers. Toen werd 
gesteld: dat moet over een half jaar in 
orde zijn, anders volgen er sancties. Er 
gebeurde nog steeds niks want: ‘er was 
geen geld’. Toen stelde de rechter uit-
eindelijk; geen geld is geen reden. In 
het uiterste geval zou de consequentie 
zijn dat het bedrijf moest sluiten, was 
zijn conclusie. Je mag geen ‘ongezond’ 
bedrijf zijn.” 

doen als het binnenklimaat op school 
niet aan de normen voldoet? Trek als 
personeel en mr aan de bel, adviseert 
de AOb. Informeer, betrek en mobiliseer 
je collega’s, en ook ouders/leerlingen: 
het gaat ook om hun gezondheid, of die 
van hun kinderen. Ga natuurlijk eerst 
naar de schoolleiding, desnoods ver-
volgens naar het bestuur. Als het alle-
maal tot niets leidt, kun je de vakbond 
inschakelen. 
Als de mr een melding wil doen bij  
de inspectie, kan dat online via  
inspectieszw.nl/melden/corona.  
Marcel Koning: “Een werkgever móet 
zich aan de Arbowet houden! Mis-
schien zit hij of zij zelf ver weg op een 
bestuurskantoor, maar niemand mag 
werken in een ongezond en schadelijk 
binnenklimaat.” En, voegt hij toe: dat 
een te hoge CO2-concentratie slecht is 
voor de gezondheid en leerprestaties, 
is dus al 15 jaar bekend. “Door coro-
na is de urgentie aantoonbaar nog veel 
groter geworden om dit aan te pakken. 
Dus zit daar bovenop, als ouders en 
personeel in de mr. Dit is hét moment.” 

Verduurzaming
Natuurlijk lijkt het logisch om een even-
tueel ventilatieprobleem mee te nemen 
in bijvoorbeeld een geplande en uit-
gebreidere verduurzamingsoperatie. 
Al even natuurlijk is dat nóg kostbaar-
der. “Dat zal vaak het antwoord zijn van 
een bestuurder: het probleem heeft de 
aandacht en zal worden meegenomen. 
Maar je moet nú aan de slag en zorgen 
dat de ventilatie op orde komt. Dat kan 
een tijdelijke oplossing zijn, maar die 
is wel nodig. In de bouw gaat een tim-
merman heus niet op een steiger staan 
die niet goed in elkaar zit. Dit gaat over 
veiligheid en gezondheid, de zorg daar-
voor kun je niet op de lange baan schui-
ven. Als die meter rood uitslaat in jouw 
lokaal: weiger dan om daar te werken 
of halveer de groep. Maar doe íets.” p
MEER INFORMATIE OVER VENTILATIENORMEN EN 
WAT JE ALS PERSONEELSLID OF MEDEZEGGEN-
SCHAPPER IN HET PO EN VO KUNT DOEN: 

Mobiliseren
Het is voorstelbaar dat de Inspectie 
SZW (voorheen arbeidsinspectie) deze 
lijn ook bij scholen zal volgen. Maar in 
de praktijk komen de SZW-inspecteurs 
nauwelijks op scholen zolang er geen 
melding is van mr of vakbond. Wat te 

Van Frisse Scholen tot SUViS
Dat goede ventilatie in een ruimte belangrijk is, was 15 jaar 
geleden óók al in het nieuws. Uit onderzoek bleek destijds dat 
een te hoge CO2-concentratie in klaslokalen docenten hoofdpijn 
bezorgde en dat leerlingen er suf van werden en slechter gingen 
presteren. Het was toen reden voor een actieprogramma vanuit 
de overheid: Frisse Scholen. 
Natuurlijk verbeterde de situatie hier en daar, maar de 
coronapandemie maakte duidelijk dat veel scholen hun zaken 
absoluut nog niet op orde hebben. Goede ventilatie blijkt van 
groot belang bij de overdracht van het virus via aerosolen, dus 
is er nu weer een actieprogramma: de SUViS-regeling (specifie-
ke uitkering ventilatie in scholen). Gemeenten kunnen subsidie 
aanvragen om het binnenklimaat in bestaande scholen te verbe-
teren.
Besturen zelf moeten over het algemeen óók nog flink meebe-
talen, als ze het probleem willen tackelen. De regeling (dit is de 
tweede tranche) is open tot 31 januari 2022. Voor precieze voor-
waarden zie:

‘Geen geld  
hebben is geen 
excuus als het 

gaat om de  
veiligheid en 
gezondheid’



Nieuwe fusies tussen het voor-
bereidend en middelbaar 
beroepsonderwijs komen 

dichterbij nu ook de behandeling in de 
Eerste Kamer is afgerond. Doel van de 
‘bestuurlijke harmonisatie’ is het mbo 
te versterken in een tijd van terug- 
lopende leerlingaantallen. Toevoeging 
van vmbo en mavo’s leidt tot verticale 
scholengemeenschappen die sterker 

staan, denkt minister Ingrid van  
Engelshoven.
Maar de prijs is te hoog, vindt de AOb, 
onder andere omdat de medezeggen-
schap in zo’n verticale scholengemeen-
schap moet verlopen via een onder-
nemingsraad. Die heeft niet vanzelf 
invloed op onderwijskundige kwes-
ties, want daarover staat niets in de 
Wet op de ondernemingsraden (Wor). 

Sjorren aan  
de fusiedeur  
in vmbo/mavo

Bij een medezeggenschapsraad is dit 
juist nauwkeurig vastgelegd in de Wet 
medezeggenschap op scholen (Wms).
“Als dit doorgaat is er nog veel van de 
uitwerking onduidelijk”, zegt sector- 
bestuurder Hélène Jansen van de AOb. 
Gefuseerde scholen in het voortge-
zet onderwijs zullen merken dat hun 
mbo-partner op een grotere schaal 
werkt, wat nadelig uitwerkt op de reis-
tijd voor leerlingen en personeel. Zo’n 
fusieschool krijgt met twee verschil-
lende cao’s te maken. Voor leerlin-
gen wordt overstappen van een clus-
ter beroepsopleidingen naar havo of 
vwo nog moeilijker dan het al is. In de 
ondernemingsraad van een vertica-
le scholengemeenschap is geen plek 
voor ouders, zodat zij zullen moeten 
proberen om via een aparte ouderraad 
hun stem te laten gelden. En dan zijn 
er nog vraagstukken over het toela-
tingsbeleid van christelijke scholen als 
die zouden fuseren met een mbo, een 
sector waar godsdienst geen rol speelt 
in de identiteit.

Stroomlijnen
Jansen vreest dat de eerste fusies al 
in voorbereiding zijn, en ze adviseert 
medezeggenschappers om weerstand 
te bieden: “Wacht sowieso tot de wet 
in werking is getreden en zoek hulp 
bij de AOb als er voor jouw school een 
fusievoorstel komt. Op dit moment zijn 
de medezeggenschapsrechten voor 
personeel niet gerepareerd, maar de 
praktische gevolgen daarvan merken 
de medewerkers pas na zo’n fusie en 
dan is er geen weg terug.”
Er is nog een reden om het rustig aan 
te doen met fusievoorstellen: op ver-
zoek van de Tweede Kamer komt er 
een onderzoek naar de verschillen tus-
sen de medezeggenschapswetten in 
het mbo en het voortgezet onderwijs. 
Begin 2022 gaan de onderzoekers op 
pad om na te gaan of de regelingen 
te stroomlijnen zijn. Vanwege de zor-
gen van de AOb en andere vakbonden 
beloofde minister Van Engelshoven dat 
er extra aandacht is voor de medezeg-
genschap in de toekomst. De uit- 
komsten van dat onderzoek kunnen 
invloed hebben op een lopende fusie, 
dus even wachten kan praktisch zijn.p
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Krijgt de mr een fusievoorstel op tafel waarbij een 
mbo-instelling samengaat met een vmbo, mavo of 
beide? Trap op de rem, adviseert AOb-bestuurder  
Hélène Jansen. Te snel meegaan kost personeel en 
ouders kostbare medezeggenschapsrechten.

TEKST MIRO LUCASSEN  BEELD TYPETANK
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Gabi Stouthart werkt als advocaat bij 
Sprengers Advocaten in Utrecht. Zij  

ondersteunt medezeggenschapsraden met 
een AOb-servicepakket als ze in de problemen 

komen met hun bevoegd gezag.
TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN  BEELD ANGELIEK DE JONGE

De expert
Gabi Stouthart

H
et kantoor waar ze sinds 
2003 werkt is gespeciali-
seerd in medezeggenschaps-
recht. Meestal gaat het dan 

om rechtsbijstand voor ondernemings-
raden, zowel in de publieke sector als 
het bedrijfsleven. Daar geldt de Wor 
(Wet op de ondernemingsraden). De 
diversiteit is binnen de Wms groter, zegt 
ze. “Soms heb ik te maken met een 
hele grote vo-school, dan weer met een 
kleine eenpitter in het basisonderwijs. 
De éne keer schakelt de personeels- 
geleding van een mr ons in, dan weer 
word je erbij gehaald door de gmr van 
een groot schoolbestuur.”
Het verschil met het bedrijfsleven: “Of je 
nu bij een multinational zit of een klein 
bedrijf: elke or lijkt wel op elkaar en er 
zitten alleen werknemers in. Dat in een 
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gecertificeerd mediator, die skills 
zet ik wel altijd in. Het zijn vaak 
lange trajecten. Maar de meer-
waarde is: je probeert bij overleg 
samen afspraken te maken voor 
de toekomst. Bij de geschillen-
commissie krijg je alleen een uit-
spaak. Dat vind ik zeker niet zalig-
makend. Je moet weer samen 
door een deur kunnen, want er is 
ook een volgend schooljaar.” 
Wat haar opvalt als ze de gemid-
delde mr vergelijkt met de gemid-
delde or? “Het is maar een obser-
vatie, maar ik vind dat er sprake 
is van een volwassen medezeg-
genschapscultuur in het onder-
wijs. Ik vind dat mr-leden heel con-
structief met hun bevoegd gezag 
overleggen. Ze zijn eerlijk in wat 
ze vinden, benoemen hun zorgen. 
Ze durven zich sterk op te stellen. 
Ze zeggen waar het op staat en 
spreken dat uit. Ze zijn niet bang 
voor hun bestuurder. Dat zie ik bij 
ondernemingsraden nog weleens 
anders.” p

mr personeel én ouders zitten 
maakt het toch wel heel anders.”
Op het moment dat zij wordt inge-
schakeld is er iets goed misge-
gaan, constateert Gabi Stouthart. 
Niemand wil echt naar de geschil-
lencommissie, is haar overtui-
ging. “Maar het is als mr de stok 
die je hebt om te slaan. De rode 
draad is eigenlijk altijd: er wordt 

‘Ik vind dat  
mr-leden heel  

constructief met 
hun bevoegd  

gezag overleggen’

niet goed naar de mr geluisterd. Er wordt niks met 
hun input gedaan. Ze krijgen niet de rol waar ze wet-
telijk gezien recht op hebben. Er is geen dialoog, het 
is hooguit een uitwisseling van standpunten.” 
Uit frustratie kan een mr dan uiteindelijk naar de 
geschillencommissie stappen. “Maar als je een 
duurzame oplossing wilt is er meer nodig dan dat 
je juridisch je gelijk haalt.” Eigenlijk probeert ze als 
jurist daarom altijd om er toch via overleg met beide 
partijen nog uit te komen, zegt Stouthart. “Ik ben 



26 InfoMR 4 DECEMBER 202126

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 juri-
disch 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
2 december: mr-meeting Zeeland, 

vo, Goes

8 december: basistraining po, online

9 december: mr-meeting Zuidwest, 

vo, Den Haag

14 december: taakbeleid,  

formatieplan en financiën po, Utrecht

15 december: taakbeleid,  

formatieplan en financiën po, Utrecht

18 januari en 1 februari 2022: basis 

medezeggenschap vo, Utrecht

3 februari: mr-netwerk rayon Oost, 

po en vo

24 februari: mr-netwerk rayon Zuid-

west, po

10 en 24 maart: basis medezeggen-

schap vo, Utrecht

15 maart: formatieplan en 

taakbeleid vo, Utrecht

17 maart: gezond en prettig aan het 

werk po, Utrecht

17 maart: financiën vo, Utrecht

23 maart en 6 april: basis  

medezeggenschap po, Utrecht

31 maart: mr-netwerk rayon Oost, 

po en vo

7 en 21 april: basis medezeggen-

schap vo, Utrecht

8 en 22 juni: basis  

medezeggenschap vo, Utrecht

16 juni: mr-netwerk rayon Zuidwest, 

po

 

Alleen beschikbaar als  

maatwerkcursus:

Verdieping medezeggenschap  

po en vo

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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‘Een tijdelijk 
extraatje is een 

lapmiddel’ 

Een hete aardappel 
van 375 miljoen

Meer geld, maar niet voor iedereen en niet 
langer dan twee jaar. Wat zijn de marges voor 
mr-leden bij de verdeling van deze 375 miljoen 

euro arbeidsmarkttoelage voor personeel 
op achterstandsscholen? Het wordt de ene 

onrechtvaardigheid tegen de andere afwegen, 
blijkt overal in het land.

TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN  BEELD TYPETANK

In Emmen vond wethouder 
Raymond Wanders de voor-
geschreven verdeling van 

de arbeidsmarkttoelage oneer-
lijk, zei hij half oktober in het 
Dagblad van het Noorden. Zeven 
openbare scholen in Emmen 
komen volgens het ministerie 
gezien hun achterstands- 
scores in aanmerking voor het 
extra geld. Het personeel van de 
20 andere openbare scholen in 
de gemeente viel buiten de boot 
en dat tikt aan bij een bonus 
van gemiddeld 8 procent op het 
salaris, gedurende twee jaar. 
Als verantwoordelijk bestuur-
der voor het openbaar onder-
wijs in Emmen, besloot Wanders 
het beschikbare geld te verde-
len over álle leerkrachten op álle 
openbare scholen. Dat mag vol-
gens de regels, zegt de wethou-
der. 
Het ministerie heeft inmid-
dels laten weten dat dit níet de 
bedoeling is van de arbeids-
markttoelage. De personeels-
geleding van de medezeggen-

schapsraden zou niet akkoord moeten gaan. “Wij 
verwachten dat het onderwijspersoneel in Emmen 
het niet laat gebeuren dat deze middelen ergens 
anders terechtkomen dan waar het geld voor 
bedoeld is”, zegt een woordvoerster van de minis-
ter in de regionale krant. Namelijk de scholen die 
volgens het ministerie het grootste risico lopen op 
onderwijsachterstanden, 15 procent van het totaal. 

Slecht plan
Vakbonden en werkgeversorganisaties noemen 
deze arbeidsmarkttoelage van meet af aan een 
slecht plan om de problemen aan te pakken. 
Natuurlijk moet er meer geld naar de salarissen in 
het onderwijs, stellen ze. Natuurlijk hebben achter-

standsscholen nog meer moei-
te om goede leraren, ondersteu-
nend personeel en schoolleiders 
aan te trekken en te behouden, 
schreven de sociale partners in 
een brief aan de Tweede Kamer. 
Dat brengt de kwaliteit van het 
onderwijs op die scholen in 
gevaar. “Maar het lerarentekort 
is een structureel vraagstuk dat 
vraagt om structurele maatrege-
len.” Een tijdelijk extraatje gedu-
rende twee jaar is niet genoeg, 
stellen ze: “Het zijn korte termijn 
lapmiddelen.”

Alles-of-nietsregeling
De arbeidsmarkttoelage pakt 
in de praktijk soms ongelukkig 
uit, schrijft Freddy Weima, voor-
zitter van de PO-raad, in een 
blog. “Ik hoorde van twee scho-
len aan hetzelfde plein met bijna 
dezelfde leerlingenpopulatie. 
De éne school hoort net wel, 
en de andere net niet, bij die 
15 procent.” Hij noemt het een 
alles-of-nietsregeling. “Dat leidt 
tot onrechtvaardigheid. (..) ook 
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omdat de criteria (…) verouderd 
zijn.” Maatwerk zou beter zijn, 
stelt hij, omdat de arbeidsmarkt 
niet in iedere regio hetzelfde is.
Toch lijken de meeste bestu-
ren het geld, na overleg met 
hun pgmr, wel te verdelen op de 
manier die minister Slob voor-
schrijft. Stichting Primair Onder-
wijs SPO, 38 openbare basis-
scholen in de stad Utrecht: “De 
insteek is om de middelen toe 
te kennen aan het personeel van 
de scholen die het geld ont- 
vangen hebben. We zijn bezig 
met een voorstel voor de wijze 
van toekenning en de basis- 
afspraken daarbij. In samen-
werking met het dagelijks bestuur 
van de gmr leggen we die voor 
aan de betrokken pmr’s.”
Stichting Arlanta, 22 christelijke 
basisscholen in Noordoost Fries-
land: “Alle gelden die op basis 
van weging binnenkomen, gaan 
rechtstreeks naar de scholen. 
Dit is conform het beleid dat in 
het verleden met de gmr is vast-
gesteld.” 

Opmaatgroep, 15 openbare basisscholen in Tilburg 
en omgeving: “Wij verdelen het rechttoe-rechtaan 
volgens de aanwijzingen van de overheid. Zuiver, 
rechtstreeks naar de scholen die daarvoor in aan-
merking komen.” 
Maar enthousiasme over de regeling is er nauwe-
lijks. “Onrechtvaardig”, vindt bestuurder Ryszard 
Kruszel van Stichting Movare (zie pagina 30).

Ingewikkelde keuzes
Zo kunnen medezeggenschappers voor ingewikkel-
de keuzes komen te staan met gevolgen voor de 
collegiale verhoudingen. Ga er als pmr van die  
ene achterstandsschool maar eens tegenin, als  
de pgmr het geld over al het personeel wil ver- 
delen. En hoe voelt het als een aantal collega’s 
niets extra krijgt terwijl ze eigenlijk exact hetzelfde 
werk doen met dezelfde leerlingen maar gezien de 
strikte normen nét buiten die 15 procent vallen? 
Een duurzame oplossing is deze toelage zeker niet, 
vindt Paul Hellings, beleidsmedewerker bekostiging 
en financieel toezicht bij de Algemene Onderwijs-
bond. “Als je nu als personeelslid 10 procent extra 
salaris krijgt en over twee jaar raak je dat weer 
kwijt: daar wordt niemand vrolijk van natuurlijk. En 
het lost het personeelstekort op die scholen zeker 
niet op.”
Een uitgebreide toelichting op de site van het 
ministerie meldt nadrukkelijk dat dit geld bedoeld 

is om het werken op de 15 pro-
cent achterstandsscholen aan-
trekkelijker te maken en zo het 
herstel van kansengelijkheid te 
bevorderen. Het mag alleen naar 
extra salaris en niet worden ver-
deeld over meer vestigingen. 
Want, redeneert het ministerie, 
dan stelt het extraatje te weinig 
voor om meer personeel te trek-
ken.

Goed gesprek
Overleg over de arbeidsmarkt-
toelage in het primair onderwijs 
vindt allereerst plaats met de 
personeelsgeleding van de gmr, 
aldus het ministerie. Een goed 
gesprek over de inzet en verde-
ling van de toelage kan ook bre-
der worden gevoerd, bijvoorbeeld 
met de pmr van deze vestigin-
gen. In het voortgezet onder-
wijs gaat het om overleg met de 
pmr, maar met de pgmr als er 
een gemeenschappelijk belang 
is voor alle scholen of een meer-
derheid van de scholen bij een 
bestuur. u
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In overleg met de medezeggen-
schap kan ervoor worden geko-
zen om het extraatje op meerde-
re vestigingen gelijk te trekken, 
mits die allemaal in aanmerking 
komen voor de toelage. Dus niet 
6 procent op de ene school en 
10 procent op een andere school 
van hetzelfde bestuur. Zulke ver-
schillen kunnen optreden bij een 
groot verschil in aantal perso-
neelsleden op die vestigingen. 
Nog een vrije keuze: als van twee 
vestigingen van één bestuur in 
hetzelfde gebouw slechts een 
de arbeidsmarkttoelage heeft 
gekregen. Dan mag het bestuur 
na instemming van de medezeg-
genschap het geld toch verdelen, 

anders aan besteden, hoeven 
het geld niet terug te geven. De 
overheid vertrouwt op de veilig-
heidsklep van de direct belang-
hebbenden: “Wij verwachten dat 
het onderwijspersoneel het niet 
laat gebeuren dat deze extra 
middelen ergens anders terecht-
komen.” p

WELKE SCHOLEN IN AANMERKING 
KOMEN IS NA TE ZOEKEN OP: 

DE OCW-TOELICHTING STAAT OP:

A cht van de 46 scholen onder het bestuur van de 
stichting Movare komen in aanmerking voor de 
arbeidsmarkttoelage. Het gaat om 182 mede-

werkers (152 fte) van de ongeveer 1050 personeels- 
leden. “Zowel wij als bestuurders als de gemeenschap-
pelijke medezeggenschapsraad zijn zéér ongelukkig 
met deze regeling”, zegt bestuurder Ryszard Kruszel. 
“Het is zó onrechtvaardig. We willen geen tweedeling 
in het onderwijs en binnen teams. Iedereen werkt kei-
hard en er is meer salaris nodig voor álle collega’s. Bij 
ons komt het voor dat het personeel op de éne school 
wel in aanmerking komt voor de arbeidsmarkttoelage 
en hun collega’s vijf straten verderop of zelfs de school 
ernaast met een vergelijkbare leerlingpopulatie krijgen 
niets. Dat voelt heel slecht.” 
Movare gaat, na overleg met de personeelsgeleding 
van de gmr, het geld verdelen zoals minister Slob wil: 
onder zowel onderwijspersoneel als onderwijsonder-
steunend personeel op de acht aangewezen scholen. 
Ook langdurig zieken, zwangeren en vervangers tellen 
daarbij mee, tussentijdse mutaties worden verwerkt. 
Kruszel: “Iedereen krijgt een brief hoe het bedrag is 
berekend. Al wachten we nog op de beloofde uitwer-
king van het ministerie.” 

Zo’n tijdelijke toelage kan overigens onvoorziene en 
onwelkome bijeffecten hebben, merkt Kruszel. “Denk 
aan vergaande consequenties voor het recht op huur-
subsidie of zorgtoeslag.” Alle schooldirecteuren gaan 
daarom in gesprek met collega’s om te zien of dit 
speelt. “Er zijn al collega’s die een afstandsverklaring 
hebben opgesteld. En dat betekent dus dat de ande-
ren weer wat meer krijgen.” 
Het ergste vindt hij dat deze ‘idiote maatregel’ niet 
werkt: “Hier haal je geen extra personeel mee binnen. 
De 500 miljoen die eraan komt voor iedereen in het 
po, dat is essentieel, daar verwachten wij wél wat van. 
Ik denk dat er vanuit het vo, waar de krimp ook komt, 
wel mensen over gaan stappen naar het po.” 
De tijdelijke arbeidsmarkttoelage zou een perverse 
prikkel kunnen zijn voor personeel om binnen een orga-
nisatie te gaan shoppen, al ziet hij dat bij Movare niet 
gebeuren. 
Het personeel is geïnformeerd dat de stichting, net als 
de PO-raad en de vakbonden, het niet eens is met de 
arbeidsmarkttoelage en dat er geld nodig is voor álle 
scholen.
“Natuurlijk, sommige mensen zijn er blij mee en reke-
nen er al op. Dat mag ook.”

ONGELUKKIG MET IDIOTE MAATREGEL

als het personeel met exact dezelfde groep leerlin-
gen werkt.
Of scholen zich aan de regels en die uitzonderin-
gen houden? Daar is bij deze regeling geen spe-
ciale accountantscontrole achteraf. Scholen die 
de arbeidsmarkttoelage niet uitgeven of ergens 



Uitspraken
 

Ouders gaan niet over 
groepsgrootte
Groepen van 32 tot 35 leerlingen in het komende 
schooljaar, dat gaat te ver volgens de oudergeleding 
van de mr op basisschool De Lage Weide in Made. 
Zonder steun van het personeel, dat er blijkbaar 
anders over denkt, stappen de ouders naar de 
geschillencommissie om het besluit voor te dragen 
voor vernietiging. Dat mislukt: volgens de huidige 
wetgeving heeft de oudergeleding in haar eentje niets 
te vertellen over de groepsgrootte. Weerwoord van de 
school is niet nodig, de voorzitter van de geschillen-
commissie verklaart de verzoeken van de oudergele-
ding niet-ontvankelijk en ongegrond.

LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS 109468,  
12 OKTOBER 2021 

Luister naar feedback
Een nieuw functiegebouw voor ondersteunend perso-
neel in het speciaal onderwijs is voor het conglome-
raat Kentalis een mooie gelegenheid om de beschrij-
vingen van de functies logopedist en orthopedagoog 
aan te laten sluiten bij de visie van het bestuur, oor-
deelt de organisatie. Per functie moet één beknopte 
beschrijving volstaan, ook al zijn er in de praktijk ver-
schillen tussen de 32 scholen in het land.
Maar de medewerkers herkennen zich niet in de 
teksten. Ze zien hun rol worden uitgehold en missen 
de differentiatie uit de praktijk. Tot verdriet van de 
medezeggenschapsraad is er ook al geen aandacht 
voor doorgroei in het nieuwe systeem. Feedback van 
betrokken en overleg veranderen niets, zodat de mr 
instemming weigert: dan maar een conflict.
Het bevoegd gezag zoekt het hogerop en vraagt de 
geschillencommissie om vervangende instemming. 
Argumenten: de beschrijving sluit aan bij wat de 
organisatie nodig heeft, een deskundig extern bureau 
heeft geassisteerd en als de zaak is vastgesteld 
kunnen individuele medewerkers altijd nog bezwaar 
aantekenen over hun persoonlijke indeling.
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Kijk naar individu
Met instemming van de gemeenschappelijke mede-
zeggenschapsraad actualiseert een bestuur voor 
primair onderwijs het functiegebouw, zoals afgespro-
ken in de cao. Bij de uitvoering blijft een individuele 
afweging echter uit, zodat een sinds 1996 werkzame 
onderwijsassistent niet in aanmerking komt voor de 
indeling als leraarondersteuner - en dat scheelt in 
salaris en loopbaanperspectief.
Bij de bezwarencommissie blijkt dat de ‘assistent’ 
zelfstandig extra begeleiding geeft aan leerlingen 
die laag scoren bij de Cito-toetsen van het leerling-
volgsysteem, maar de werkgever heeft haar zonder 
gesprek ingedeeld in haar oude schaal. Wel zijn er 
sessies gehouden met klankbordgroepen van diver-
se functiegroepen en is de HR-beleidsmedewerker 
geraadpleegd.
Onvoldoende, oordeelt de bezwarencommissie: 
er had een nauwkeurige inventarisatie van ieders 
werkzaamheden moeten gebeuren. De commissie 
komt zelf op een score die wel leidt tot een indeling 
als leraarondersteuner, zodat het personeelslid als-
nog een hoger salaris ontvangt; met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari en als nabetaling, want haar 
kwaliteiten zijn inmiddels door een nieuwe werkgever 
wel op waarde geschat.

LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING 8416,  

5 OKTOBER 2021

Dat snijdt weinig hout, vindt de geschillencommissie, 
zeker aangezien de mr om hele redelijke aanpassingen 
vraagt. Bovendien heeft het bestuur niet uitgelegd 
waarom generieke functiebeschrijvingen zoveel beter 
zouden zijn. De mr mocht instemming weigeren en 
het bestuur moet aan de slag om met de feedback 
van de medewerkers iets beters te bedenken.

LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS 7525,  

3 SEPTEMBER 2021



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, (fi nanciële) 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

Wij zijn aanwezig op het 
WMS congres. Kijk op
www.burobombarie.nl 
voor onze workshops.

Onze adviseurs helpen 
je graag. Bel ons op 
030 298 9599 of 
e-mail naar mz@aob.nl

aobmedezeggenschap.nl

Zoek je een artikel uit de 
InfoMR? Die vind je op 
de kennisbank van 
aobmedezeggenschap.nl
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