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ALTIJD DAT GELD
e begroting, je kunt er niet omheen als mr-lid. Hoe 
de school het geld besteedt, bepaalt wat er in 
de lokalen en het team gebeurt. Hoeveel geld er 

precies is, staat niet altijd vast maar daarom heeft de school 
ook een spaarpot, de reserves. Vergeet die niet, dit najaar. 
De maanden voor de winter zijn het moment om over de 
begroting van het komende jaar te spreken en daarom is 
deze InfoMR een themanummer.
Het mooie van medezeggenschap over de begroting: je hoeft 
de cijfers niet na te rekenen. Het draait erom ze te begrijpen. 
Zolang dat niet lukt, heeft de overlegpartner iets uit te leggen. 
De keuzes in die begroting zijn het werkelijke onderwerp van 
gesprek, en kijk dan ook naar de komende jaren.
Zulke themanummers gaan we meer maken in deze 
jaargang, waarbij we zo goed mogelijk inspelen op de 
onderwerpen die rond de verschijningsdatum van het blad 
op de mr-agenda staan. Voor wensen en suggesties staat 
ons mailadres infopuntmr@aob.nl altijd open.
Dit nummer van InfoMR is uitgevoerd in een vernieuwde 
vormgeving, met meer fotografie en illustratoren die de 
lezer mogelijk kent uit het Onderwijsblad. 
Als vanouds blijft InfoMR vier keer per schooljaar 
verschijnen, met tussendoor nieuwsbrieven. De redactie 
wenst de lezers leerzaam leesplezier toe.

Miro Lucassen

Sociale veiligheid:  
‘Reglementen alleen  

zijn niet genoeg’

D

Veranderen 
is tof

Andere talenten 
ontdekken

Praten over 
de cijfers
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chrijver Abdelkader 
Benali publiceerde 
onlangs zijn vierde 
roman: Paradijs vogel 
boven de Hoge Woerd. 

Hij is ook vader van twee dochters, 
van respectie velijk zes en tweeëneen-
half jaar oud.  

“Op de school van mijn dochter zijn ouders heel 
actief. Toen er verkiezingen voor de medezeg-
genschapsraad waren ontstond er een hele cam-
pagne.” Van alle kandidaten zag hij een uitge-
breid cv, zegt hij lachend: “Van sommigen wist 
ik meer dan van mijn eigen vrouw.”  
Hij is blij dat een plek in de medezeggenschaps-
raad op deze buurtschool in Amsterdam Nieuw-
West blijkbaar ‘een zekere status’ heeft. “Of het 
hen nu gaat om de wens om mee te besturen, 
klankbord te zijn of dicht op de bron te zitten: 
ouders committeren zich zo aan de school. Er is 
veel onderling contact hier.”
Zowel school als mr communiceren veel: via 
app-groepen, een nieuwsbrief: “Er is veel verbe-
terd in deze gemengde buurt, maar er ligt ook 
nog wel een en ander. De plek van de school in 
de buurt is altijd een onderwerp.” Hij omschrijft 
het karakter van de school als ‘heel laagdrempe-
lig’. Benali: “Elke ochtend krijgen alle kinderen 
en ouders een hand van de locatieleider. We 
worden goed betrokken bij alles wat er speelt, 
je kunt makkelijk binnen lopen en met iemand 
lullepotten, er zijn koffieochtenden, er wordt 
naar je geluisterd.” 
Zelf voelt hij op dit moment geen enkele prikkel 
om in de mr te gaan, zegt hij eerlijk. “Ik schrijf 
nu liever boeken, maar ik hoor wél graag wat er 
speelt. Dat doen ze hier goed.”
Op het Caland Lyceum in Rotterdam was hij 
wel actief in de medezeggenschap, als voorzitter 
van de leerlingenraad. “Ik herinner me dat als 
erg leuk en bijzonder. Ik werd niet gezien als 
lastpak, maar als vertegenwoordiger van alle 

leerlingen. Ik werd gehoord en gezien, er 
werd naar me geluisterd.” 
Hij ontdekte daar het belang van de mede-
zeggenschapsraad als ‘democratisch forum’. 
Benali: “Iedereen gaat voor goed onderwijs, 
maar iedereen definieert dat anders. Het 
gaat niet alleen om lessen; een schone aula 
is daarbij ook belangrijk. Het onderlinge 
gesprek, waarbij iedereen z’n voelsprieten 
gebruikt, daar gaat het om. In de mr, maar 
ook bij de deur van school.”

‘Ik hoor graag  
wat er speelt’

Abdelkader Benali is 
keynote-spreker op het 
medezeggenschaps  -
congres, 16 november in  
De Reehorst in Ede.

SPOTLIGHT TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD BOB BRONSHOFF

S



INFOMR 34

Jeroen Goes, onderwijsbestuurder in Amster-
dam, stelde in een interview met de Volkskrant in 
augustus, dat het in het kader van het bestrijden 
van het lerarentekort beter zou zijn om kleine 
scholen sneller te sluiten. Dat geldt wat hem 
betreft niet alleen voor het platteland, maar ook 
voor relatief kleine scholen in de grote steden. 
Ook voor scholen in Amsterdam, waar hij als 
bestuurder nu zelf werkt, zegt Goes. In de hoofd-
stad ligt de opheffingsnorm op 195 leerlingen. 
“Veertig scholen vallen daar nu onder, maar de 

Bestuurder: sluit kleine  
school sneller

meeste blijven gewoon open omdat 
ze te goed worden beschermd door 
de regels.” 
Hij haalt een onderzoek van de 
inspectie aan uit 2020. Daarin staat 
dat er op 1200 van de 6600 basis-
scholen in Nederland, minder dan 
100 kinderen zitten. De inspectie 
becijferde zelf het gevolg als die 
scholen worden samengevoegd tot 
scholen met minstens 200 leerlin-

gen. In steden als Amsterdam en 
Utrecht zou dat vele tientallen fte’s 
aan onderwijspersoneel op leveren. 
Hij verwoordt geen populaire visie, 
realiseert Goes zich. De bestuurder 
vindt dat er door de kleine-scholen-
toeslag veel te veel kleine scholen 
blijven bestaan. “De politiek zou 
moeten zeggen: opheffingsnorm 
is opheffingsnorm, als het binnen 
drie jaar niet verbetert ga je dicht.”  

Het motto ‘Knap staaltje mede- 
zeggenschap’ brengt woensdag  
16 november medezeggenschappers  
bij elkaar tijdens het zestiende 
WMS-congres. 
Voor deelnemers op locatie verzorgt schrijver 
Abdelkader Benali de openingstoespraak. Wie 
de reis naar Ede niet kan maken, heeft de optie 
om in de middag aan te haken voor een deel van 
de workshops.
Op het congres kun je medezeggenschappers 
ontmoeten uit primair, speciaal en voortgezet 
onderwijs, maar ook schoolleiders, bestuurders 
en ondersteunende organisaties. Organisator 
Onderwijsgeschillen heeft een gevarieerd 
programma samengesteld met bijdragen uit 
alle hoeken en gaten van de medezeggenschap, 
waaronder trainers van de AOb. Voor de thuis-
blijvers opent het digitale programma rond 
lunchtijd met een blik op actuele 
ontwikkelingen in de medezeggenschap. Daar-
na zijn er twee rondes workshops ook via het 
scherm te volgen. 

Congres: knap staaltje 
medezeggenschap  

NIEUWS UIT HET LAND

Na twee jaren van online congres-
seren is er dit jaar dus weer een 
bijeenkomst met wandelgangen, 
ontmoeting, informatiemarkt op 

de bekende locatie: de Reehorst 
in Ede. De inschrijving is open, 
inclusief de keuze uit ruim veertig 
workshops en lezingen.
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Van de 300 miljoen euro die er 
in de nieuwe cao voor werkdruk 
beschikbaar komt, is de helft 
beschikbaar om als individuele 
leerkracht te kiezen voor minder 
taken, minder les of verlof. De 
andere 150 miljoen is bedoeld 
om als team collectief in te zetten 
voor maatregelen die de werkdruk 
kunnen verlichten.
Schoolleiders, leerkrachten en 
ondersteunend personeel moeten 
daarover dus met elkaar in gesprek. 
Het is een nieuwe regeling, en de 
pmr heeft uiteindelijk instem-
mingsrecht op de besteding van dit 
geld en kan zich natuurlijk actief 
inzetten om iedereen hier goed bij 
te betrekken.

Beslis mee over 
werkdrukgeld!

De opheffingsnorm voor 
basisscholen ligt tussen

Wadden, platteland
en

Den Haag, Haarlem 
leerlingen
200

23
leerlingen

Dag dorpsschool
De Mariaschool in Langeweg heeft deze 
zomer definitief de deuren gesloten, 
net als de Wynbrekker in Oosterzee. In 
Heijningen en Moerdijk hopen mede-
zeggenschappers nog dat ze hun kleine 
scholen de komende jaren wél open 
kunnen houden. 
Overal op het platteland gaan dorps-
schooltjes dicht, omdat er te weinig 
leerlingen zijn. Het zijn vaak vooral de 
ouders die daartegen in verzet komen. 
Personeel weet zich meestal verzekerd 
van een vaste aanstelling bij een andere 
school in de buurt, maar ouders vrezen 
dat hun dorpen ‘doodbloeden’ als er geen 
school meer is. 
Zorg als mr in elk geval dat je niet wordt 
overvallen door een voorgenomen  
sluiting, adviseert medezeggenschaps- 
expert Marcel Koning van de  
Algemene Onderwijsbond. “Zet het 
onderwerp regelmatig op de agenda in je 
overleg met het bestuur. Zorg dat je weet 
welke criteria je bestuur hanteert, wat de 
ondergrens is. Wat is het bovenschoolse 
beleid op dit punt, bespreek dat in de 
gmr.” Het gaat de AOb vooral om de  
onderwijskwaliteit, zegt Koning. Een klei-
ne school heeft zowel voor- als nadelen, 
maar de kwaliteit moet op orde zijn.

Dominicus verliest
De medezeggenschapsraad van het 
Dominicus College in Nijmegen heeft 
het geschil tegen sluiting verloren. 
Daardoor komt in de zomer van 2024 een 
eind aan de enige school waar leerlingen 
met en zonder beperking samen havo/
vwo volgen, en aan de Monnikskap voor 
leerlingen met een beperking of chroni-
sche ziekte. Scholenkoepel @voCampus 
wil het Dominicus sluiten wegens het 
dalende aantal leerlingen.

BRON: STAATSCOURANT
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Om de begroting voor 2023 tijdig rond 
te hebben moet die in het najaar bij de 

medezeggenschapsraad liggen. Wat 
kunnen mr-leden als de financiën 

op de agenda verschijnen?

Cijfers,  
voer er een goed gesprek over

BEELD TYPETANKTEKST ANKA VAN VOORTHUIJSENBEGROTING
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e hoeft geen financieel 
expert te zijn om als 
medezeggenschapper 
zinvol met je bestuurder 
te kunnen praten over 

de begroting. Dat zegt Paul Hellings, 
beleidsmedewerker financiën bij de Alge-
mene Onderwijsbond. Hij weet dat veel 
mr-leden de behandeling van de begro-
ting als moeilijk en ‘niet hun ding’ zien, 
maar dat is nergens voor nodig, bena-
drukt hij. “Zonder financiële achtergrond 
kun je toch het goede gesprek voeren. Als 
je maar de juiste vragen stelt.” 
Er is één ding waar het allemaal om 
draait, zegt hij: wat dóét de school met het 
geld. Welke keuzes worden er gemaakt, 
welke prioriteiten zijn er en hoe zie je 
die terug in de begroting? Paul Hellings: 
“Als mr moet je willen weten of er krimp 
of groei wordt verwacht. En of dat leidt 
tot een herverdeling van het geld voor de 
prioriteiten die er zijn. Waar gaat meer 
geld naar toe, en waar minder, als dat aan 
de orde is.” 

KADERBRIEF
Sommige medezeggenschapsraden 
hebben voor de zomer al een zogeheten 
kaderbrief met de verwachtingen over 
aantallen leerlingen, eventuele loon-
stijgingen en omvang van de formatie. 
Als die kaderbrief er niet is, staan zulke 
aannames in de begroting. Het is belang-
rijk dat besturen een inzichtelijke en 
beleidsrijke begroting schrijven, bena-

WERK AAN JE EIGEN  
DESKUNDIGHEID
Er moet veel meer aandacht komen voor scholing voor 
mr-leden, vindt AOb‘er Paul Hellings. “Deskundigheids-
bevordering is echt nodig, maar ook lastig omdat de 
mr vaak van samenstelling wisselt. Toch moet dat zowel 
vanuit de overheid als vanuit de inspectie, de besturen en 
de vakbonden nog meer aandacht krijgen. Goede tegen-
spraak van een deskundige medezeggenschapsraad is 
belangrijk voor iedereen.” 
Deskundigheid leidt vanzelf tot meer motivatie, denkt 
hij. Dat kan er weer toe leiden dat mensen langer in de 
mr actief blijven. Dat de personeelsgeleding wat meer 
uren voor het mr werk krijgt is ook belangrijk, zegt hij 
“maar het draait toch vooral om de motivatie.” Dus regel 
je scholing, het aanbod is enorm en je kunt voor maat-
werk kiezen: een trainer kijkt met de mr expliciet naar de 
cijfers en gegevens van jouw school/bestuur. 
Zoek als mr contact met andere medezeggenschappers, 
adviseert Hellings. “Dat kan heel kleinschalig: binnen je 
eigen bestuur, of binnen je eigen gemeente. Drink eens 
ko!e en vraag: waar lopen júllie tegenaan, en wat zijn 
jullie successen? Wat doen jullie hetzelfde of pak je juist 
anders aan? Dat gesprek, ervaringen delen, dat levert 
vaak veel op. Dat gebeurt helaas weinig, iedereen is erg 
georiënteerd op de eigen school, maar in de praktijk 
blijkt iedereen vaak tegen dezelfde zaken aan te lopen.”
Er komen wel steeds meer handreikingen, er is de site 
sterkmedezeggenschap.nl, maar het is nog niet genoeg, 
vindt hij. Een mr kan externe deskundigheid inhuren, 
maar dat gebeurt nog veel te weinig, vindt Hellings. “Dat 
is geen automatisme voor veel medezeggenschappers, 
maar dat zou vanuit alle kanten veel meer gestimuleerd 
moeten worden. Besturen moeten en kunnen dat beta-
len, ze krijgen er geld voor binnen de bekostiging.”

J

drukt Hellings. Als mr-lid moet je uit 
de tekst kunnen lezen hoe de ambities 
en prioriteiten worden gedekt door 
de financiën. Wat zijn de keuzes, de 
dilemma’s en de alternatieven?
Hellings: “Als beter leesonderwijs een 
van de prioriteiten is op jouw school, 
dan wil het bestuur daar wellicht 
twee extra mensen voor aantrek-
ken. Gebeurt dat met incidenteel of 
structureel geld? Waar kun je die post 
dan terugvinden? Of is het verwerkt 

in de totale salariskosten? En staat dat 
plan ook in de begeleidende tekst? Een 
bestuur moet de beleidskeuzes zowel 
in de tekst als in de cijfers laten zien. 
Een goede toelichting bij een begro-
ting is belangrijk. De kwaliteit van de 
begroting moet beter, dat is een taak 
voor de bestuurders.” 
Want, zegt Hellings, zelf natuur-
lijk een expert als het om de cijfers 
gaat: “Mensen die de cijfers snappen 
kúnnen die toelichting wel schrijven, 
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maar het is niet hun natuurlijke reflex. Dus vráág daarnaar als mr: 
hoe zijn geld en beleid aan elkaar gekoppeld.”

INCIDENTEEL GELD
Het tijdelijke extra geld dat er is gekomen om eventuele corona-
achterstanden weg te werken (NPO-middelen, geld in het kader van 
het Nationaal Programma Onderwijs), speelt dit jaar natuurlijk ook 
mee. Een deel is waarschijnlijk nog niet uitgegeven. Scholen heb-
ben meer tijd gekregen om dat geld goed in te zetten. “Vraag ook 
daar als mr naar”, adviseert Hellings. “Wat zijn de plannen met dat 
extra geld, waar is het in de begroting terug te vinden? Moeilijkheid 
daarbij is natuurlijk dat veel scholen het graag aan extra personeel 
zouden besteden maar er is een enorm lerarentekort: er zíjn geen 
extra mensen.”

VERGELIJK JE CIJFERS
Voor de mr is de site benchmarkpovo.nl handig: daar kun je de 
informatie over je eigen bestuur vinden, maar die cijfers ook verge-
lijken met andere besturen als het gaat om thema’s als personeel, 
financiën en huisvesting. “Heel laagdrempelig en het is informa-
tief als jij jezelf vergelijkt met een ander. Waarom zit jij boven of 
onder het gemiddelde? Als je die toelichting vraagt en krijgt van je 
bestuurder, weet je veel meer.” 
Maak gebruik van die gegevens, zegt Hellings. “Er is heel veel open-
bare informatie beschikbaar bij OCW en DUO. Als je het zelf niet kunt 
vinden, vraag dan aan de controller hoe jullie gegevens zich ver-
houden tot die van scholen met een vergelijkbare populatie of een 
school in dezelfde gemeente. Dan hoef je het zelf niet op te zoeken, 
maar zo’n toelichting geeft vaak veel informatie. Jezelf vergelijken 
met anderen gaat niet om beter of slechter zijn. Het geeft inzicht.”

NIET MOEILIJK
De mr professionaliseren, ook als het om de begroting gaat, is be-
langrijk, benadrukt Hellings. Het is allemaal niet zo moeilijk, zegt 
hij. “Vergelijk het met de eerste keer je belasting invullen: er zijn 
weinig mensen die daar heel vrolijk van worden. Maar als je het een 
keer onder begeleiding hebt gedaan, blijkt het reuze mee te vallen. 
Dat is ook zo bij een schoolbegroting op hoofdlijnen bekijken. Er is 
veel koudwatervrees.” 
Het beloofde formele instemmingsrecht van de mr op hoofdlijnen 
van de begroting is nog altijd niet omgezet in een besluit: het voor-
stel zwerft al jaren rond in Den Haag. Hellings blijft het belang on-
derstrepen: “In de praktijk gaan veel besturen dat gesprek al serieus 
aan, maar het gaat om duidelijkheid, het moet wettelijk verplicht 
zijn om de instemming van de mr te hebben op die hoofdlijnen, die 
ook duidelijk omschreven moeten worden. Ook belangrijk voor 
medezeggenschappers die te maken hebben met besturen die wat 
minder welwillend zijn.” "

DRIE TIPS  
OM GOED TE KUNNEN 
PRATEN OVER DE  
BEGROTING
1  School jezelf zodat je op hoofdlijnen het 

goede gesprek kunt voeren. Daar hoef je 
geen expert voor te worden.

2  Begin in mei-juni al het gesprek over de 
begroting. Vraag naar de kaderbrief en als 
die er niet is, informeer dan naar de aan-
names als het gaat om leerlingenaantallen 
en formatie: voer dáár het gesprek over. 
Eventuele wijzigingen kunnen dan nog 
meegenomen worden in de begroting.

3  Gebruik alle benchmarkgegevens die er 
zijn. Van #$- en %$-raad, van &'$ en $().

SCAN VOOR
TRAININGEN EN  
CURSUSSEN AOB  
MEDEZEGGENSCHAP

SCAN VOOR
BENCHMARK 
PO EN VO
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Josefien Durkstra (links) 
en Wianne Duker
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ls ze heel eerlijk zijn, 
dan deden ze het mr-
werk er tot nog toe 
maar ‘een beetje bij’, 
zeggen Josefien Durk-

stra (voorzitter en intern begeleider) 
en Wianne Duker (ook ib-er). “Maar 
we willen nu professionaliseren. We 
moeten ons realiseren dat we er als 
medezeggenschapsraad wél toe doen.”
De mr van Portalis VSO Groningen 
heeft te maken met een hele andere 
structuur dan gebruikelijk is in het 
voortgezet onderwijs. Portalis is de 
school voor voortgezet speciaal onder-
wijs, die hoort bij een grote jeugd- 
zorginstelling: Elker. De directeur van 
de school valt niet zoals gebruikelijk 
onder een groter schoolbestuur, maar 
onder het bestuur van een jeugdzorg- 
instelling. “En die belangen lopen niet 
altijd parallel”, zegt de personeelsge-
leding van de medezeggenschapsraad. 
“Het is met zo’n uitgebreid  

‘Sinds basistraining 
keihard aan de slag’

De medezeggenschapsraad van Portalis 
Groningen staat in de actiestand. “Wij gaan 

onszelf serieuzer nemen. Onze inbreng is 
belangrijk voor de bestuurder.”

organogram soms zoeken wie voor 
ons de goede gesprekspartner is. We 
zijn maar een heel klein takje in deze 
grote organisatie, maar we willen er 
wel toe doen.”
 
WAAR HEB JE RECHT OP
Elker heeft een ondernemingsraad, en 
daar kunnen de mr-leden zeker wat 
van leren. “We zoeken hen nu ook op 
voor advies. Zij weten heel goed waar 
ze recht op hebben. Als het om uren 
voor het or-werk gaat, maar ook in z’n 
algemeenheid. Zij plannen gewoon 
overleg met de directeur. Dan denken 
wij: dat kan je toch niet doen, die heeft 
het toch veel te druk? Daar zijn wij 

nog veel te bescheiden in. We pakken de 
ruimte niet waar we recht op hebben.” 
Josefien: “We moeten onze eigen grenzen 
ook beter bewaken. Als stukken nu te 
laat komen, gaan we ze toch nog snel 
lezen om er een klap op te kunnen geven. 
We moeten duidelijk zijn over wat we 
verwachten en willen.” 

BASISTRAINING
Ze hebben besloten dat ze keihard aan de 
slag gaan, zegt de pmr, waar ook Jochum 
Blanke nog deel van uitmaakt. “Het begin 
is er. We hebben een basistraining ge-
volgd bij de Algemene Onderwijsbond en 
dan snap je het allemaal zó veel beter.” 
De volgende stap wordt ook al voorbe-
reid: “We willen binnenkort een training 
samen met onze directeur doen, zodat 
we van elkaar weten wat onze ambities 
zijn, wat we van elkaar verwachten en 
nodig hebben. Zo’n gezamenlijke training 
is belangrijk om met elkaar duidelijk te 
krijgen wat de rol van de mr is en hoe *  

MIJN MR TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD JAN ANNINGA

‘We moeten  
onze eigen  

grenzen beter 
bewaken,  

bijvoorbeeld  
als stukken te  
laat komen’A
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TIPS VAN 
DEZE MR:
•  Regel scholing voor de mr. 

Dat is een enorme verrij-
king en belangrijk voor de 
deskundigheidsbevorde-
ring. Het bestuur heeft hier 
budget voor. Ga elk jaar op 
cursus of haal een trainer 
naar school. Die levert ook 
maatwerk, met de gegevens 
van jouw eigen school.

•  Realiseer je dat je geen last 
bent als mr, maar een waar-
devolle gesprekspartner. 
Bestuurders vinden mede-
zeggenschap vaak belangrij-
ker dan je denkt.

•  Zoek ondersteuning, 
bijvoorbeeld bij de onder-
nemingsraad. Of spreek 
eens af met de mr van een 
vergelijkbare organisatie als 
de jouwe.

het zit met ieders rechten en 
plichten. Daar hebben we allemaal 
wat aan.”  

GEEN GEVANGENIS
Het lukt nog niet om ouders en 
leerlingen te vinden die in de mr 
willen. Dat is goed verklaarbaar, 
gezien het karakter van de school. 
Een klein deel van de leerlingen 
van Portalis (24 leerlingen in drie 
klassen) is geplaatst bij de zoge-
heten Jeugdzorgplus van Elker. 
Dat is een instelling voor jongeren 
tussen de 12 en 18 jaar met ernstige 
gedragsproblemen. Ze krijgen 
behandeling en begeleiding. Die 
leerlingen kunnen niet altijd vrij in 
of uit het gebouw lopen, maar dat 
heeft niets met crimineel gedrag te 
maken. 
“Het is hier absoluut géén gevange-
nis”, benadrukt Wianne. “Het zijn 
geen kinderen die bij een strafrech-
ter zijn geweest omdat ze de wet 
hebben overtreden of zo, maar ze 
hebben wel specialistische begelei-
ding nodig. Er is vaak van alles aan 
de hand als een kind in de gesloten 
jeugdzorg wordt geplaatst.” Deze 
leerlingen wonen daar in principe 
slechts maximaal drie maanden. 
“Dan ga je niet zo snel in een mr 
zitten.” 
Er zijn ook leerlingen die bij hun 
ouders of in een pleeggezin of een 
beschermde woonvorm leven, en 
elke dag met de taxi op en neer 
reizen naar school. “Zij komen uit 
alle drie de noordelijke provincies.” 
Dat verklaart meteen waarom het 
niet gemakkelijk lukt om ouders in 
de mr te krijgen: er is veel reistijd, 
en ouders hebben vaak al aardig 

wat ‘op hun bordje’. Er is overigens wel 
een leerlingenraad. Josefien neemt zich 
als voorzitter van de mr voor om daar 
regelmatiger mee te overleggen.

ALTIJD EEN NIEUWE KANS
Portalis is een ‘laatste kans school’, zeg-
gen de mr-leden. Leerlingen die nergens 
meer op het speciaal onderwijs terecht 
kunnen, en soms al zeven scholen hebben 
gehad, kunnen hier terecht. Josefien: “Wij 
schorsen niet, wij verwijderen niet. Wát 
er ook gebeurt, je krijgt hier áltijd weer 
een nieuwe kans.” 
Personeel dat voor deze vorm van onder-
wijs kiest, doet dat meestal heel bewust, 
zeggen Wianne en Josefien. Dat geldt in 
elk geval wél voor henzelf. “Dit zijn leer-
lingen waar je echt wat voor wilt doen. 
Ze zijn soms al een beetje opgegeven door 
het onderwijs, van een aantal scholen 
verwijderd. Deze leerlingen hebben echt 
mensen nodig die een stap extra voor hen 
willen doen, die hen ondersteunen. Jij 
bent vaak hun laatste hoop. Je moet wel 
liefde voelen voor deze doelgroep, anders 
red je het niet.” Het primaire proces en 

 

 ‘Lezen van 
mr-stukken schiet  
er overdag snel bij 
in, dat moet je dan 

’s!avonds nog  
doen’

de kinderen gaan altijd voor, zegt 
Josefien. “Wat dat betreft zijn we 
echt onderwijsmensen. Dan schiet 
het lezen van de mr-stukken over-
dag er snel bij in, dat moet je dan 
’s avonds nog doen.”

HUISVESTING
De huisvesting aan de rand van 
de stad Groningen is zeker geen 
typische school. Het is het oude 
gebouw van de voormalige ge-
sloten jeugdzorgvoorziening van 
Elker. Dat zie je. Het heeft een vrij 
gesloten uitstraling en er ontbreekt 
bijvoorbeeld een echt schoolplein. 
Josefien: “Er zijn verhuisplannen, 
maar een nieuwe plek is nog niet 
gevonden. Daar kijken wij met z’n 
allen wel erg naar uit.”
Door zichzelf als mr meer te scho-
len en serieus in gesprek te gaan 
met de bestuurder, verwachten de 
mr-leden dat ze hun rol beter kun-
nen vervullen in de toekomst. “We 
willen een waardevolle gespreks-
partner zijn. Je hebt als bestuurder 
wat aan de inbreng van de mr. Wij 
hebben bij het personeel geïn-
ventariseerd hoe zij denken over 
de reiskostenvergoeding en het 
scholingsbudget. De reiskosten zijn 
natuurlijk een actueel probleem. 
Mensen komen daar door de hoge 
benzineprijzen niet meer mee uit.” 
Door dit soort onderwerpen bij de 
bestuurder aan te kaarten zal die 
ook actie ondernemen, hoopt de 
mr: “Anders raak je goede mensen 
kwijt.” Iets bereiken begint met 
jezelf serieus nemen als mr, zien 
Wianne en Josefien. “Wij maken 
onszelf niet belangrijk genoeg. Dat 
moet anders.”  "

 ‘Deze kinderen 
komen uit drie 

provincies, ouders 
gaan niet snel in de 

mr zitten’
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Intern begeleider in de mr, 
kan dat?
Een van onze intern begeleiders wil in de mr, maar kan 
dat wel gezien de specifieke taak en relatie van zo’n 
collega?

U zegt het al: een intern begeleider is een collega. De mede-
zeggenschapsraad treedt op namens alle werknemers, ook 
ondersteunend personeel. 
De tekst van de wet beschrijft alleen wie er echt niet in mag: 
“Geen lid van de+mr+kunnen+zijn+degenen die+deel+uitmaken 
van het bevoegd gezag. Een personeelslid dat is opgedra-
gen om namens het bevoegd gezag op te treden in  
besprekingen met de+mr+kan+niet+tevens lid+zijn+van de+mr.”
Een intern begeleider is geen deel van het bevoegd gezag, en 
krijgt ook zelden de taak om namens het bevoegd gezag met 
u te overleggen. Dat is meer iets voor een locatieleider of 
directeur. U kunt de intern begeleider in uw mr verwelkomen.

Van wie is ons 
reglement?
Wij willen ons medezeggen-
schapsreglement veranderen, 
maar de gmr zegt dat zij daar als 
enige bevoegd voor zijn. Is dat 
echt waar?

Nee, elke medezeggenschapsraad is 
‘de baas’ over het eigen reglement. 
In dat document staan immers de 
afspraken die specifiek voor de ei-
gen raad gelden. Afhankelijk van de 
grootte van de scholen in uw orga-
nisatie kan de ene mr bijvoorbeeld 
meer leden hebben dan de andere. 
Er zijn meer praktische kwesties die 
u zelf het beste kunt regelen met 
uw overlegpartner, zoals op  
InfoWMS.nl te zien aan de voor-
beeldreglementen voor po en vo.  
U kunt dus via de gebruikelijke 
route het initiatief nemen tot de 
gewenste verandering. Een fatsoen-
lijke overlegpartner zal zo’n verzoek 
omzetten in een voorstel om het 
reglement te wijzigen. Instemming 
met een reglementswijziging moet 
de steun van tweederde van de 
mr-leden krijgen en dan is het klaar.
Mogelijk zijn de gmr-collega’s in 
verwarring doordat de gemeen-
schappelijke medezeggenschaps-
raad wel als enige aan zet is bij het 
vaststellen van het medezeggen-
schapsstatuut dat de inrichting 
van de hele medezeggenschap 
regelt. Van dat statuut mag elke 
mr best iets vinden, bijvoorbeeld 
bij de tweejaarlijkse evaluatie, maar 
daarbij ligt de besluitvorming wel op 
gmr-niveau.

NPO-geld naar invalbeurten?
We hebben een ondersteuner aangesteld met de gelden 
van het Nationaal Progamma Onderwijs, maar die wordt 
vaak ingezet om zieke collega’s te vervangen. Klopt dat 
wel?

Het is wel snel maar niet slim om vervanging zo te regelen. 
De ,#$-gelden zijn bedoeld voor extra handen in de klas 
en daarbuiten, om leerlingen met corona-achterstanden te 
helpen. Vervanging valt daar niet onder. 
Als de school op de gebruikelijke manier een invaller haalt 
uit de invalpool, is daar budget voor. Door de ,#$-collega 
voor de klas te zetten, lekt het geld weg dat bedoeld is voor 
de zwakste leerlingen. 
Als mr kunt u deze bezwaren noemen in de overleg- 
vergadering en erop wijzen dat de kwetsbaarste leerlingen zo 
geen hulp krijgen. Wijs er ook op dat deze praktijk niet past 
bij de afspraken die u samen heeft gemaakt bij de school-
scan, de gekozen interventies en het schoolprogramma.

     ANTWOORD
VRAAG EN
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THEMA BEGROTING TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

1. VEREENVOUDIGING 
BEKOSTIGING
Scholen voor het basisonderwijs en 
speciaal onderwijs krijgen per 1-1-2023 te 
maken met een andere manier van bekos-
tiging door de overheid. Het vo heeft al 
een jaar ervaring met deze wijziging  
die voor hen in 2022 is doorgevoerd. 
Sommige scholen krijgen meer geld, 
andere minder.
Eenvoud is het doel van de verandering. 
Van de ongeveer 35 variabelen die er 
waren om te berekenen op hoeveel geld 
een school recht heeft, blijven er maar 3 
of 4 over. Paul Hellings: “In het verleden 
telde bijvoorbeeld de gewogen gemiddel-
de leeftijd van leerkrachten mee bij de 
bekostiging. Simpel gesteld: een school 
met veel oudere leerkrachten had recht 
op meer geld. Ook zat er een verschil in 
het bedrag voor onder- of bovenbouw 
leerlingen. Nu telt alleen het totaal aantal 
leerlingen.” 

KALENDERJAAR
De personele bekostiging gaat niet meer 
per schooljaar, maar per kalenderjaar. De 
nieuwe teldatum voor het aantal leerlin-
gen wordt 1 februari. 

Let op spaarpot 
en bekostiging

Twee punten vragen zeker aandacht van de mr bij de 
komende begroting: de reserves en de vereenvoudiging van 
de regels voor bekostiging. Financieel expert Paul Hellings 

van de Algemene Onderwijsbond geeft handvatten.
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Naast de eenvoudiger verdeling 
noemt de overheid als voordeel dat 
het voor de medezeggenschapsraad 
makkelijker wordt om de bekostiging 
te controleren. Dat de administra-
tieve lasten verminderen klopt, zegt 
Hellings, maar het argument dat de mr 
zo beter zou kunnen controleren vindt 
hij onzin. “Bij de mr gaat het erom: wat 
doe je met het geld. Het gesprek moet 
gaan over de zak geld die overblijft 
onder de streep, als alle vaste kosten 
eraf zijn, over de keuzes die een school 
dán maakt.” 

STRUCTUREEL GELD
Een overgangsperiode van drie jaar 
geeft schoolbesturen ruimte om hun 
uitgaven aan te passen aan het nieuwe 
budget. “Het gaat om structureel geld, 
het kan om tonnen meer of minder 
gaan, dus daar moet je wel rekening 
mee houden in je begroting.” Samen 
krijgen de besturen evenveel geld, 
het is geen bezuinigingsmaatregel. 
Per school kan de herverdeling wel 
verschil betekenen. “Als mr moet je dit 
jaar wel vragen welke gevolgen deze 
vereenvoudiging van de bekostiging 
voor jouw school heeft.”

2. HOE VOL IS DE SPAARPOT?
Heeft jouw school een veel te grote 
spaarpot? Komt er veel meer binnen 
dan er wordt uitgegeven? En als dat zo 
is, worden de bovenmatige reserves nu 
langzaam afgebouwd? Zo nee: waarom 
niet? Kijk naar de kengetallen die aan 
de Onderwijsinspectie zijn verstrekt. 
Die informatie hoort ook in iedere 
begroting en jaarrekening thuis. De 
‘signaleringswaarde voor mogelijk 
bovenmatig eigen vermogen’ gaat 
over bovenmatige reserves. Als mr 
kun je vragen of de school aan de 
signaleringswaarden van de inspectie 
voldoet. En zo nee, waarom dan niet?

INCIDENTEEL GELD
Misschien dat scholen dit jaar wel 
relatief veel reserves hebben, zegt 
Hellings, vanwege bijvoorbeeld de in-
cidentele NPO-gelden om corona-ach-
terstanden op te vangen. Een goed 

bestuur kan toelichten waarom er 
veel of weinig reserves zijn. Hellings: 
“Een buffertje aanleggen is natuur-
lijk prima. Maar als je je risico’s niet 
goed in kunt schatten bestaat vaak de 
neiging om veel te hoge reserves aan 
te houden.” 
Door veranderingen bij de bekostiging 
zal een groot deel van de reserves in 
het primair onderwijs ‘op papier’ ver-
dampen, verwacht hij. “De mr doet er 
nu dus goed aan om te vragen naar de 
gevolgen van deze systeemwijziging 
voor de eigen school. Zijn we na deze 
verandering nog steeds te rijk? Zo ja: 
wat is het plan om die reserves af te 
bouwen?”

OPPOTTEN VERDWIJNT
Hij ziet de oude neiging om al te veel 
op te potten langzamerhand verdwij-
nen, zegt Hellings. “Vanaf 2024 wil 

SCAN VOOR
KENGETALLEN 
ONDERWIJSINSPECTIE

het ministerie gaan handhaven op 
te hoge reserves. Het besef is wel 
doorgedrongen dat het niet goed 
is om nodeloos veel geld op de 
plank te hebben liggen. De politiek 
hamert daar ook op. En het komt 
ook door de kengetallen die de in-
spectie nu hanteert. Niemand kan 
meer beweren dat de vakbond er 
‘andere normen’ op nahoudt, deze 
kengetallen zijn een duidelijke en 
objectieve indicator. Als je boven 
of onder de signaleringswaarde van 
de inspectie zit, dan heb je wat uit 
te leggen.” "
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T

VERNIEUWINGEN TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD NINO MAISSOURADZE

Veranderen is 
tof, maar maak 

er geen  
haastwerk van

Elke school wil bijzonder zijn. 
Vernieuwingen zijn daarom aan 
de orde van de dag. Maar grote 
veranderingen vragen soms veel 
van het personeel. Hoe kan de mr 
bijdragen aan een soepel proces?

oekomstgericht onderwijs, de leerling 
centraal, keuzewerktijd, verbreding, 
verwerking & verdieping, lessen van 
80 minuten in plaats van 45: veel 
scholen veranderen hun onderwijs, 

ieder op eigen manier. Bestuurders en directies hebben 
vaak haast met die vernieuwingen. Betrokkenheid van 
het personeel is via de Wet beroep leraar geregeld. De 
professionele ruimte van leerkrachten betekent dat zij 
verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelij-
ke, vakdidactische en pedagogische proces op school. 
Als het goed is heeft elke school een professioneel 
statuut, waarin die ruimte voor leerkrachten wordt 
omschreven. De medezeggenschapsraad doet er goed 
aan om bij zulke vernieuwingsplannen in de gaten 
te houden of het gewenste tijdspad wel haalbaar is, 
adviseert AOb-trainer Floris IJsendorn.
Onderwijs vernieuwen op zich is ‘enorm tof’, bena-
drukt IJsendorn. Er ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe 
methodes, en als scholen zich van elkaar onderschei-
den valt er voor ouders en leerlingen iets te kiezen. 
“Maar de manier waarop zo’n verandering wordt 
doorgevoerd, zorgt soms voor problemen. Het zijn 
vaak grote hervormingen en vooraf is niet altijd goed 
te voorspellen wat het precíes betekent.” Het reguliere 
onderwijs gaat door terwijl er vergaderd en nagedacht 
wordt over de vernieuwingen. “Dat kan, maar het is 
net zoiets als verbouwen terwijl de winkel open is. 

Dat vraagt wat. Het personeel heeft vaak 
extra werk en moet blijven zorgen voor 
goed onderwijs, je gewone werk. Veelal 
gaat dat niet om twee maanden, maar 
misschien wel over twee jaar.” Goede 
communicatie is daarom belangrijk, 
benadrukt hij. “Het zorgt voor reuring en 
onrust: daar kun je maar beter eerlijk over 
zijn.”

GASTLES HYPERINFLATIE
Veranderen vraagt wat van een team, en 
directies denken daar soms te makkelijk 
over, zegt IJsendorn. “Je komt er bij zo’n 
nieuwe aanpak met het reguliere taakbe-
leid niet uit”, voorspelt hij. Soms gaat het 
om langere lesblokken, soms om een heel 
nieuw aanbod van projecten op een vaste 
dag. “Dat kunnen ook gastlessen zijn, 
waarbij een externe in de aula voor 90 
leerlingen tegelijk iets vertelt in het kader 
van economie, over een actueel onder-
werp als hyperinflatie.” Gewone lessen 
zijn er dan niet. Dat lijkt ontlastend voor 
docenten en is inhoudelijk superinteres-
sant voor leerlingen, maar ook bij een 
gastles zit voorbereidingswerk. 
Bij onderwijsinhoudelijke vernieuwingen 
gaat het vaak om aanpassingen in het 
schoolplan, zodat de mr moet instem-
men. In andere gevallen is er advies nodig 

HOE PAKTE HET 
ADELBERT COLLEGE 
HET AAN?
De voorbereidingen voor de 
overgang naar een nieuw les-
rooster waren gedegen, kijkt 
docent economie Jean Merlet 
(destijds mr-lid) terug. Het 
Adelbert is een eenpitter. Zowel 
docenten als schoolleiding gin-
gen te rade bij andere scholen 
die een soortgelijke vernieu-
wing hadden doorgevoerd. Heel 
nuttig, zegt Merlet. “Je krijgt 
daardoor eerlijke antwoorden op 
al je vragen.” 
De medezeggenschapsraad werd 
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van geledingen of de voltallige mr. 
“Mooie plannen op papier vragen om 
voorbereiding. Misschien zijn er tijde-
lijk extra mensen nodig om materiaal 
te ontwikkelen of willen personeelsle-
den ermee aan de slag in een uitbrei-
ding van hun aanstelling.” 
De directie wil graag ‘gewoon begin-
nen’, hoort hij wel van personeelsle-
den. “Maar je moet goed weten wáár je 
aan begint en daar het daarover eens 
zijn.” 

 

TIPS VOOR DE MR
-  Vraag door. Waarom is dit goed 

voor leerlingen? Wat doe je met 
leerlingen die dit niks vinden?

-   Wat heeft het personeel nodig? 
Wat schrapt de school om nieuwe 
dingen te kunnen doen?

-   Zit er in de formatie extra ruimte? 
Zijn de gespaarde reserves in 
te zetten voor de verandering 
of koopt de school tijd, rust en 
ruimte voor het nieuwe concept 
door kort met verlies te draaien?

-   Vraag om een realistische 
planning met mensenuren en een 
tijdpad. 

al in een vroeg stadium betrokken en 
bleef dat gedurende de voorberei-
dingen. De invoering van het nieuwe 
rooster viel ongelukkigerwijs samen 
met de komst van corona, maar het 
Adelbert zette toch door, met instem-
ming van de mr. “We zijn nu twee jaar 
op weg, maar de omstandigheden 
waren natuurlijk helemaal niet ideaal. 
Ook niet om hierover te communiceren 
met ouders en leerlingen.” Er zijn een 
aantal evaluatiemomenten afgespro-
ken gedurende de eerste vijf jaar.
Het Adelbert heeft nu lesuren van 80 
minuten in plaats van 50 minuten. Er 
is onderscheid tussen vaklessen en 
keuzelessen, waarbij die laatste voor 
verrijking, verdieping en verwerking 
moeten zorgen. Het nieuwe systeem 

werd met een krappe meerderheid 
ingevoerd. “Gemiddeld moest elke 
sectie 15+procent lestijd inleveren. 
Je raakt als docent contact- 
momenten kwijt. Voor mij beteken-
de het voor mijn vierde klas geen 
twee keer per week 50 minuten, je 
ziet leerlingen slechts één keer per 
week 80 minuten.” 
Hoe kijkt hij er nu naar? “In de prak-
tijk gebruiken veel leerlingen hun 
keuzetijd voor huiswerk. Zij kiezen 
vooral de flexuren die bij hun agen-
da passen en niet echt de vakken 
waar zij steun (of uitdaging) nodig 
hebben. Ik denk soms dat sport-
school en bijbaantje voorgaan. De 
verdieping en verrijking mis ik een 
beetje. Maar de omstandigheden 

waren natuurlijk ook moeilijk door 
covid. Het kost denk ik tijd om leer-
lingen hier volwassen in te maken, 
dat het hen lukt om inhoudelijk te 
kiezen wat goed is voor henzelf.”
Het vraagt meer van docenten en 
mentoren, ziet hij: “Eigenlijk moet 
je elke leerling apart ondersteunen 
in de keuzes.” Als docent is een 
lesblok van 80 minuten wél prettig 
werken: “Je hebt de tijd voor dingen. 
Het is rustiger. Je kunt verschillende 
werkvormen gebruiken. Bij een les 
van 50 minuten had je vaak maar 
40 minuten e!ciënte lestijd, dat 
was krap. Dus het heeft zeker ook 
voordelen.” "
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lke woensdag is Talen-
tendag op Openbare 
Daltonschool Nel-
lestein in Amsterdam. 
De 300 leerlingen 

hebben dan geen eigen leerkracht, 
maar volgen in kleine groepen work-
shops van professionals uit de praktijk 
in van alles: zelf een rap schrijven en 
opnemen, sporten, koken, de natuur 
in, mozaïeken, 3D-printen of dansen. 
Directeur Jenny Horstink: “Het talent 
van een kind hoeft niet op rekenen en 

VIERDAAGSE SCHOOLWEEK TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD FRED VAN DIEM

Een vierdaagse 
schoolweek scheelt 

enorm in de werkdruk, 
merken de leerkrachten 

van openbare 
Daltonschool Nellestein 

in Amsterdam. 
De woensdagse 

Talentendag ervaren 
ze bovendien als een 

verrijking van het 
curriculum. De mr is 

nauw betrokken bij de 
vernieuwingen.

Talentendag:  
feestelijk leren,  

rustig vergaderen 

taal te zitten. Hier komen andere 
talenten meer aan bod.”
Maar, vult ze meteen aan: “De 
belangrijkste reden om met de Ta-
lentendag te beginnen was de wens 
en de noodzaak om de werkdruk 
van leerkrachten te verlagen.” Op 
woensdag staan de leerkrachten 
niet voor de klas, maar is er tijd 
voor alle vergaderingen en school-
brede overleggen, waar ze anders 
ná schooltijd nog naartoe moesten. 

E
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maximaal 20 procent van de lestijd in 
mogen vullen.

ROLMODELLEN
Wat begon als plan om de werkdruk te 
verlagen, is inmiddels veel meer, zegt 
zowel directeur als medezeggenschaps-
raad. “De docenten van de Talentendagen 
komen allemaal hier uit Zuidoost. Zo 
zijn deze mensen ook een rolmodel voor 
de kinderen: kijk, jij kunt ook danser 
worden, of fotograaf. Er is meer dan een 
toekomst als profvoetballer.” Dit alles 
past perfect in de Daltonvisie, die stelt dat 
het ook om persoonsontwikkeling gaat 
en niet alleen om de cognitieve vakken. 
Jenny Horstink: “Bovendien hebben ze 
het niet door, maar tijdens zo’n dag zijn ze 
natuurlijk óók aan het rekenen en lezen 
en werken ze ook nog eens veel samen en 
ontdekken ze bij elkaar nieuwe dingen 
waar ze goed in zijn.”
Friedel Langedijk: “Vakken als muziek, 
handenarbeid en dans krijgen ze nu van 
mensen die er écht verstand van hebben. 
Niet iedere leerkracht vindt het * 

Docenten uit de buurt zijn ook rolmodellen voor de leerlingen

‘Tijdens zo’n dag zijn 
de kinderen natuurlijk 
ook gewoon aan het 

rekenen en lezen’

Scheelt dat? “Heel erg veel”, zegt Friedel 
Langedijk, lid van de personeelsgeleding 
in de medezeggenschapsraad en leer-
kracht van groep 1 en 2. “De kinderen 
vinden het geweldig en wij als leer-
krachten óók. Alle vergaderingen zijn op 
woensdagochtend, daarna heb je tijd voor 
administratieve taken, lesvoorbereiding 
en overleg.” Bovendien: “Vroeger was de 
donderdag echt een dónder dag. De kinde-
ren waren dan een beetje op. Voor vrijdag, 
de laatste dag, hadden ze dan wel weer 
energie. Nu hebben ze twee keer twee 
dagen les en zit de Talentendag ertussen, 
die is zó anders, hun energielevel is nu 
aan het begin en het eind van de week 

gewoon hetzelfde.”
De medezeggenschapsraad werd 
in een vroeg stadium betrokken bij 
de plannen, en ouders en personeel 
waren zowel kritisch (‘leren de 
kinderen dan nog wel genoeg?’) 
als enthousiast. De workshops 
tijdens de Talentendag sluiten aan 
op thema’s die in de klas spelen. 
Omdat de andere lesdagen met een 
half uur zijn verlengd, krijgen de 
kinderen ‘gewoon’ hun lesuren. De 
docenten op de Talentendag heb-
ben geen onderwijsbevoegdheid, 
maar de school houdt zich aan de 
wettelijke eis dat onbevoegden 
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makkelijk om muziekles te geven en 
deze mensen zijn heel goed in hun 
vak. Een vlog maken: daar kom je in 
je eigen lessen niet snel aan toe. Ze 
komen met heel veel dingen in aanra-
king: gitaarspelen, schaken, toneelspe-
len: hier leren ze dat wel.” 

FINANCIEEL VERDUURZAMEN
De docenten op de Talentendag wer-
ken op uurloon. Dat komt uit allerlei 
verschillende potjes, een flinke bulk 
werk voor de directie. Jenny Horstink: 
“NPO-geld, werkdrukverlagende 
middelen, gemeentelijke subsidie: van 
alles bij elkaar. Het heeft voor mij de 
werkdruk niet verlaagd, maar dat is 
niet erg. We proberen dit nu financieel 
te verduurzamen.”
Didactisch zijn niet alle woensdagse 
docenten even sterk, merkten zowel 
leerkrachten als directeur. “We hebben 
nu een talentenmakelaar die mensen 
uit het veld benadert en de lessen 
goed in de gaten houdt. Die loopt hier 
de hele woensdag rond. Dat scheelt 
ons veel werk.” Of de leerlingen ook 
cognitief op niveau blijven, monitort 
de school aan de hand van de Cito-sco-
res: “maar corona vertroebelt daarbij 
natuurlijk. We kunnen er nog niet 
veel over zeggen.”

BIJSTUREN EN AANPASSEN
Ook de mr zit er bovenop. Zo’n ver-
nieuwing vraagt om continu bijsturen 
en aanpassen, merkt het team. “Blok-
ken van tien weken blijken te lang. Na 
zeven keer zijn kinderen wel klaar met 

een onderwerp.” Omdat veel lesmetho-
den zijn gebaseerd op een vijfdaagse 
schoolweek was het voor leerkrachten 
even schakelen om het programma 
juist over vier dagen te verdelen. 
“Maar dat gaat nu goed. Zo’n methode 
is natuurlijk een soort handleiding en 
er zit veel herhaling in. Je snapt al snel 
hoe dat ook in vier dagen werkt.”
Collega-directeuren omschrijven de 
Talentendag van Nellestein weleens 
spottend als ‘feestpakket’, weet Jenny 
Horstink. “Maar ik leg hen graag uit 

Jenny Hostink (directeur) en Friedel Langedijk: ‘De kinderen vinden het geweldig en  
de leerkrachten ook’

wat het wél is. Zowel voor de kinderen 
als voor de leerkrachten heeft dit veel 
meerwaarde.”
Friedel Langedijk: “Ook als er meer 
dan genoeg docenten te vinden waren, 
dan zou ik nóg deze dag willen hand-
haven. Werkdruk ervaar je vooral door 
de hoeveelheid taken die je in een 
beperkte tijd moet doen. Wij hebben 
daar nu meer tijd voor.” Jenny Hor-
stink: “Ik hoor soms van sollicitanten 
dat onze Talentendag een reden is om 
hier te willen werken.”  "

‘Financiering 
Talentendag is een 

flinke bulk werk’
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igitale transformatie is een 
actuele sleutelontwikkeling 
die de medezeggenschap 

niet moet laten liggen. Eerder ging 
de samenleving al van 1.0 naar 2.0 
(van zenden naar communiceren). De 
volgende stap heet dus digitale trans-
formatie en deze 3.0 vraagt nog meer 
van de interactie. Denk aan het kop-
pelen en stimuleren van netwerken die 
dienstbaar zijn aan de eigen doelen. 
Als voorbeeld een beschrijving van 
hoe het digitale werk van de politie is 
veranderd. Dat begon met voorlichting 
geven op een website en groeide uit 
naar systemen voor digitale dienstver-
lening: de burger kan online aangifte 
doen en overlast melden. Hun volgen-
de stap is de integratie van beveili-
gingsnetwerken. Dat draait om came-
ra’s thuis en op straat, buurtpreventie 
met sociale media en massa- 
management bij evenementen. De  
politieman op straat is allang niet meer 
de basisvoorwaarde om de doelstelling 
‘waakzaam en dienstbaar’ te realiseren. 
Opvallend veel overheidsinstellingen 
en dienstverleners in het publieke 
domein buigen zich over deze trans-
formatie. Bij scholen zie ik ook een 
beweging in die richting. Samenwer-
king met thuis is steeds belangrijker 
en digitale systemen als de elektroni-
sche leeromgeving (ELO) zijn er vaak 
al op ingericht. Ouders kunnen zo de 
vorderingen volgen en input geven op 
observaties van de leerkracht en het 
systeem. Het 10 minutengesprek wordt 
als het ware opgevolgd door een digi-
tale voortdurende monitoring. 
Dat iets digitaal kan, wil nog niet zeg-
gen dat het ook gebeurt. Bij medezeg-
genschap zie ik 3.0 nog niet erg vaak, 

Doordacht 
digitaal

2.0 ook maar beperkt en de 1.0 is bij sommi-
ge scholen eerder ‘omdat het moet’ dan dat 
het van harte gaat. Waar ELO’s, gekoppeld 
aan leerlingadministratie automatisch rollen 
toewijzen en nagedacht is over wat iemand 
wel en niet moet kunnen of zien, blijft het 
verkeer van medezeggenschap op de digita-
le snelweg beperkt. Soms komt dat door een 
schoolcultuur waar de schoolleiding alles wat 
gecommuniceerd wordt wil monitoren en 
medezeggenschap daardoor erg voorzichtig 
is geworden. Belachelijk natuurlijk! 
Wettelijk gezien móet een medezeggen-
schapsraad verslag doen van zijn werkzaam-
heden en dat kan binnen de 1.0-opvatting 
van digitaal werken. Ik vind dat veel te 
mager. Maar wat als je meer wilt? Op eigen 
houtje 2.0 of misschien zelfs 3.0 opzetten 
kost veel tijd, zeker als de digitale onder-
steuning beperkt is. Als digifiel ben ik er 
vaak ingetrapt om toch zelf iets in elkaar te 
sleutelen. Doe het niet, want dat kost 
mega veel tijd. Tijd die beter aan de inhoud 
gespendeerd kan worden. 
Daarom pleit ik voor doordacht gebruik van 
bestaande digitale systemen waar de mr 
mag verwachten dat er ICT-ondersteuning 
is. Ga het gesprek aan over wat je wilt en 
stel ook de belangrijke vragen die misschien 
spannend zijn om te stellen. Heb je de basis 
veroverd, met ruimte om zelf aan de slag te 
gaan, dan wordt het veel makkelijker om niet 
alleen te zenden, maar juist medezeggen-
schap onderdeel van het bedrijfsproces te 
maken. 

COLUMN TEKST PHILIPPE ABBING BEELD TYPETANK
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eraren en schooldirecteuren 
kunnen er alleen maar van 
dromen, raden van toezicht 
doen het gewoon omdat het 
kan: zij bepalen zelf hun belo-

ning. De regelgeving voor topinkomens en de 
urennorm van de koepel van toezichthouders 
leveren uurlonen op waar een lerarensalaris bij 
verbleekt, en het maximum is nog niet bereikt. 
Het Onderwijsblad beschreef eerder dit jaar een 

THEMA BEGROTING TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK

Wat wil een raad 
van toezicht? Goed 

onderwijs, gemotiveerd 
personeel, deugdelijke 

schoolgebouwen en 
sluitende financiën. Dat 
alles liep heel aardig bij 
het openbaar onderwijs 

in Alkmaar, totdat de 
raad van toezicht nog 
iets wilde: een hogere 
beloning. Tegenspraak 

bleek geen optie.

Wie kan de  
toezichthouder  

temmen?
de toezichthouders van Rond-
uit, de stichting voor openbaar 
primair onderwijs. Daar kwam een 
meningsverschil bovenop over de 
inrichting van het bestuursmodel, 
en het gevecht escaleerde naarmate 
er meer personen en instanties bij 
betrokken raakten. De collega’s 
en de gmr wilden niets weten van 
vrijwillig vertrek van hun prima 
functionerende directeur-bestuur-
der, ook de gmr had kritiek op de 
hogere vergoeding van de toezicht-
houders, de zaak kwam groot in 
het Noordhollands Dagblad, twee 
van de vijf toezichthouders bleken 
tegen de regels herbenoemd, de 
gemeenteraad ging zich ermee be-
moeien en een gedwongen ontslag 
voor de directeur-bestuurder werd 
door de rechter teruggedraaid.
Eind goed, al goed? Nou nee, de 
verhoudingen waren in deze 
stormachtige periode zo verstoord 
geraakt dat de directeur-bestuurder 
alsnog afscheid nam. Zijn twee 
collega’s nemen waar totdat de 
twee resterende leden van de raad 
van toezicht een opvolger hebben 
benoemd. De drie vacatures in de 
raad van toezicht stonden eind 

reeks verhogingen uit de praktijk, 
met de constatering dat er nog 
voor tientallen miljoenen rek in de 
regels zit.
De kosten van de raad van toezicht 
staan uiteraard in de begroting, 
op bestuursniveau. De gemeen-
schappelijke medezeggenschaps-
raad kan erover praten, maar niet 
veel meer dan dat. De gmr heeft 
namelijk alleen adviesrecht over 
de hoofdlijnen van het meerjarig 
financieel beleid, zoals de wet het 
noemt. Naar de details voor het 
komende jaar kan de gmr op basis 
van het initiatiefrecht vragen en 
een ongevraagd advies uitbrengen, 
maar verder gaan de bevoegdhe-
den niet. Voorafgaand aan een 
verhoging van de vergoeding voor 
toezichthouders is er vaak weinig 
discussie en de verantwoording 
in het jaarverslag blijft nogal eens 
achterwege, zoals het Onderwijs-
blad ook vaststelde.

STORMACHTIGE PERIODE
Hoe anders verliep dit alles in 
Alkmaar, waar de directeur-be-
stuurder het niet eens was met de 
voorgenomen hogere beloning van 

L
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augustus nog open. De gmr heeft voor een 
van de drie het recht op voordracht.

ZES VERGADERINGEN
De hogere vergoeding voor toezicht-
houders bij Ronduit is ondanks alle 
opschudding gewoon in stand gebleven. 
De vacatures vermelden 8.300 euro op 
jaarbasis per rvt-lid, wat bij de norm voor 
tijdsbesteding van 126 uren neerkomt op 
bijna 66 euro per uur. Daarmee staat de 
organisatie in haar recht. Volgens de wet-
geving mag zo’n vergoeding in 2022 tot 
18.300 euro per jaar zijn, gekoppeld aan 

het maximaal toegestane salaris voor de 
directeur-bestuurder. Dat zou neerkomen 
op 145 euro per uur.
Is zo’n bedrag veel voor dit type school-
bestuur? De toezichthouders moeten zes 
keer per jaar vergaderen, overleggen twee 
keer met de gmr en houden nog enkele 
andere bijeenkomsten. Ze doen com-
missiewerk en zijn de werkgever van de 
directeur-bestuurder. Dezelfde onderwer-
pen komen in de gemiddelde gmr aan de 
orde, waar de gemiddelde leerkracht tot 
35 euro bruto per uur verdient.
Als een hogere beloning voor toezicht-

houders in de medezeggenschap 
aan de orde komt, is er volgens 
adviseur Clemens Geenen dan ook 
een simpele vraag te stellen: hoe 
leggen we dit uit in de leraren- 
kamer? Zowel het plafond als het 
huidige gemiddelde van 4.000 euro 
per jaar zijn inzetbaar als argu-
ment, maar zulke cijfers kennen 
hun eigen dynamiek. Niet elke toe-
zichthouder kan weerstand bieden 
tegen de verleiding om richting het 
plafond te gaan, en elke individue-
le stijging zorgt voor een hoger ge-
middelde. Voor Tweede Kamerlid 
Lisa Westerveld is dat reden om de 
medezeggenschap een vinger in de 
pap te geven bij het bepalen van de 
vergoeding voor toezichthouders. 
Haar motie om daartoe allereerst 
in het hoger onderwijs instem-
mingsrecht in te voeren haalde 
het niet. Minister Robert Dijk-
graaf wilde er niet aan: hij vindt 
zichzelf verantwoordelijk voor het 
toezicht op de toezichthouders. De 
medezeggenschap daar ook een 
rol bij geven, zou het evenwicht 
verstoren. Dijkgraaf: “De centrale 
medezeggenschapsraad heeft een 
belangrijke rol in het gedrag van 
het college van bestuur. De raad 
van toezicht ziet daar dan weer op 
toe. Eerlijk gezegd zie ik weer toe 
op de raden van toezicht. Dat is 
toch wel een beetje de hiërarchie.” 
Wel kondigde Dijkgraaf aan dat 
hij met de raden van toezicht wil 
praten over de beloning.
AOb-trainer Aysegül Aslan ziet wel 
ruimte voor de medezeggenschap 
om toezichthouders bij de les te 
houden: “De medezeggenschaps-
raad is niet ondergeschikt aan de 
raad van toezicht, maar voert een 
gelijkwaardig gesprek, net zoals dat 
gebeurt met de schoolbestuurder. 
In het overleg met de raad van 
toezicht gaat het juist over zaken 
die niet op het bordje van de be-
stuurder liggen. De beloning voor 
toezichthouders staat gewoon in de 
jaarstukken en in de begroting, dus 
daar mag de mr uitleg over vragen 
en een oordeel over geven.”   "

‘De mr mag uitleg vragen over de hoogte 
van de beloning van toezichthouders’
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Uitspraken
D ook lid is van de gemeenschappelijke  

medezeggenschapsraad moet minstens 
100 uur krijgen. Een voorzitter of secreta-
ris heeft recht op nog 20 uur (cao po 13.3 
lid 2c). Deze uren zijn onderdeel van het 
taakbeleid en de jaartaak.
De (g)mr als geheel, personeelsgeleding én 
oudergeleding volgt als team regelmatig 
een cursus om naast hun eigen werkzaam-
heden ook goed op de hoogte te blijven 
van de ins en outs van het medezeggen-
schapswerk. 
Sommige beleidsonderwerpen vergen net 
wat meer kennis van zaken. Neem bijvoor-
beeld de jaarlijkse begroting waar de mr 
als geheel adviesrecht heeft (Wms art 11b). 
De werkgever heeft hier een grote kennis- 
en informatievoorsprong. Voor mr-leden 
die zich nog ongemakkelijk voelen bij die 
cijfers is het raadzaam om een maatwerk-
cursus ‘Begroting lezen’ te volgen. Daarbij 
neemt een deskundige trainer de mede-
zeggenschap mee in het verhaal achter de 
cijfers op basis van de door de mr aangele-
verde schoolbegroting.
Medezeggenschapstrainingen voor de per-
soneelsgeleding vallen binnen hun jaar-
taak. Het cursustarief kan worden betaald 
uit het cao-budget voor de p(g)mr (cao 13.3 
lid 5). In Wms-artikel 22 is bepaald dat de 
werkgever deze regeling opneemt in het 
medezeggenschapsstatuut. 
Bij andere besteding van het cao-budget 
stelt de (g)mr voor 1 mei de werkgever 
op de hoogte hoe hij de middelen gaat 
inzetten. Dat kan met een activiteitenplan 
voor het begrotingsjaar. Onderwerpen zijn 
per periode te koppelen aan deskundig-
heidsbevordering, met een prognose van 
de kosten. In cao-bijlage 11 die hoort bij 
artikel 13.3 van de cao po staan bedragen 
als uitgangspunt. 
De trainers van de AOb kunnen de mr 
ook ondersteunen bij het maken van een 
activiteitenplan inclusief mr-begroting. 

e kosten van de medezeg-
genschap zijn natuurlijk 
ook onderdeel van de 

jaarlijkse begroting. In artikel 13.3 
staat dit benoemd als de faciliteiten 
voor de personeelsgeleding. Denk 
aan werktijd, vergaderruimte,  
administratieve kwesties en geld. 
Om het werk in de medezeggen-
schapsraad goed te kunnen doen, 
moeten de voorwaarden duidelijk 
zijn. De Wet medezeggenschap op 
scholen (Wms) geeft daartoe het 
professionele kader voor de mr en 
de verplichtingen voor de werkge-
ver. Zoals altijd zijn de cao-bepalin-
gen het minimaal vereiste. Minder 
toekennen is een overtreding, meer 
mag. Dat kan bijvoorbeeld spelen 
bij de uren die personeel nodig heeft 
voor het mr-werk bij de organisatie. 
Artikel 13.3 begint bij 60 uur per 
jaar voor een lid van de pmr. Wie 

Artikel 13.3  
(Gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsraad 
en faciliteiten

De pmr en de pgmr stellen 
voorafgaande aan elk 
schooljaar ten behoeve 
van de werkgever een 
activiteitenplan op, waarin 
wordt aangegeven op 
welke wijze de krachtens 
dit artikel toe te kennen 
faciliteiten zullen worden 
ingezet. [..]
De werkgever stelt aan 
werknemers die lid zijn van 
de p(g)mr per schooljaar 
ten minste de volgende 
faciliteiten beschikbaar: [..]

Faciliteiten

ARBEIDSVOORWAARDEN TEKST MONIEK SCHEELINGS BEELD TYPETANK

MR & CAO
CAO PO HOOFDSTUK 13
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Thuiswerkverbod?  
Dat gaat zomaar niet
Iedereen moet overdag naar het schoolgebouw, ook voor 
het nakijken van huiswerk, voorbereiden van lessen andere 
taken die een leraar best thuis kan doen. Tussen 8.30 en 
15.30 uur is aanwezigheid verplicht, kondigt een school in 
Veenendaal af als in de zomer van 2021 corona helemaal 
bedwongen lijkt.

Medezeggenschap hierover is niet nodig, vindt het bestuur, 
want er verandert niets. Voor corona waren dit namelijk ook al 
de vaste schooltijden. Dat is iets te simpel geredeneerd, voert 
de mr aan bij de geschillencommissie. Ook voor corona was 
het heel gewoon thuis te werken op de uren dat een leraar 
niet in het rooster stond. Rigoureuze aanwezigheidsplicht is 
iets anders en hoort thuis op de mr-agenda. Pas als die ermee 
instemt, is zo’n reglement een feit. Het besluit van het school-
bestuur wordt vernietigd.
 
LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS 2022020824, 4 APRIL 2022

Ook slecht nieuws moet je delen
Wie vertelt het de ouders? Dat doen we zo laat mogelijk, 
lijken de directeur, de bestuursvoorzitter en de medezeg-
genschappers van een basisschool te denken als zij tot op-
he!ng besluiten van hun hoogbegaafdengroep. Daar zitten 
te weinig kinderen in, het is te duur, en zulke kinderen zijn 
beter op hun plek in gewone klassen. 

Zowel de directeuren als de gmr steunen de beslissing, de mr 
van de betrokken school wordt geïnformeerd en nog duurt het 
een week voordat de ouders ervan horen. De meeste betrok-
ken groep heeft het minst te zeggen gehad, klaagt een van 
hen. Doe dat de volgende keer beter, is zijn pleidooi.
Bij de klachtencommissie blijkt dat de school expres de ouders 
pas heeft ingelicht nadat alle andere stappen waren genomen, 
en dat is te laat. De gewijzigde visie op onderwijs aan hoogbe-
gaafde kinderen hadden de ouders eerder moeten vernemen, 
luidt het oordeel. Ook als dat niets verandert aan de uitkomst. 

LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ONDERWIJS 2022024289, 16 MEI 2022

Team weg, school 
nog sneller dicht
Te weinig aanwas voor de kleine 
openbare dorpsschool van 
IJzendoorn, aan sluiting is niet 
meer te ontkomen en het team 
is al naar elders. Banen genoeg. 
Een tijdelijke directeur die het 
laatste schooljaar moet redden 
krijgt voor het twintigtal laat-
ste leerlingen geen personeel 
meer op de been. 

Einde verhaal, maar niet voor 
enkele ouders in het duizend 
inwoners tellende dorp in de 
Betuwe. Zij spannen twee proce-
dures aan: een geschil namens 
de deelraad tegen de keuze van 
de tijdelijke directeur en een 
individuele klacht wegens onvol-
doende inspanning voor behoud 
van de laatste dorpsschool. 
De leerlingen zijn dan al elders 
onderdak. 
Twee procedures bij verschil-
lende commissie, twee zittin-
gen en twee uitspraken later is 
nogmaals vastgesteld dat een 
school zonder leerlingen niet 
levensvatbaar is. Het bestuur 
heeft gedaan wat het kon, de 
tijdelijke directeur is correct aan-
gesteld en de sluiting is netjes 
afgewikkeld. Ouders en kinderen 
uit IJzendoorn moeten nu wel 
3 kilometer fietsen voor ze op 
school zijn.
 
LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN 
WMS 2022015859, 23 MAART 2022
LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE  
ONDERWIJS 2022016766, 18 FEBRUARI 2022

Uitspraken
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MEDICIJNEN TEKST MIRO LUCASSEN BEELD NINO MAISSOURADZE

e conciërge op de mid-
delbare school die nog 
nooit een paracetamol of 
andere pijnstiller heeft 
uitgedeeld, moeten we 

met een lantaarntje zoeken. Menig basis-
schoolleerkracht heeft weleens ingeschat 
of een hangerig kind koorts heeft, en 
eventueel een oorthermometer gepakt 
om het zeker te weten. 
Maar wat bij eigen kroost of de buurkin-
deren vanzelf spreekt, is dat nog niet op 

gebreide uitleg over de voetangels en 
klemmen van medicijnverstrekking 
en medisch handelen door leer- 
krachten. De kern van het advies: 
leerkrachten kunnen alleen vrijwillig 
een rol spelen. Wees terughoudend en 
houd altijd het achterhoofd dat leraren 
niet meer medische expertise hebben 
dan de gemiddelde Nederlander.

OP HET BUREAU
De vraag om op te letten bij een me-
dicatieschema komt nogal eens van 
ouders, die thuis merken dat pilletjes, 
pufjes of prikken er bij in schieten als 
het kind daar zelf verantwoordelijk 
voor is. Monique Out, teamleider 
en intern begeleider in Amsterdam, 
vertelt over een leerling met diabetes 
die zelf met een mobieltje het glucose-
niveau in de gaten hield: “Er gebeurde 
nog veel meer met die telefoon. Dit 
jaar heeft een collega dat mobieltje op 
zijn bureau, moeder kan online mee-
kijken naar de waardes. Als het kind 
iets moet eten, geeft de moeder dit 
door aan de leraar. Zo doe je als leer-
kracht veel, terwijl je niet in de rol van 
ziekenverzorger bent geklommen.”

Wat te doen als een 
leerling zich niet 

lekker voelt? Even 
liggen, naar huis of 
een pijnstiller? En 
andere medische 
zaken? Afspraken 
hierover verdienen 

een plek op de 
mr-agenda.

‘Klim niet in 
de rol van 

ziekenverzorger’

school. Van de ene actie rond de 
gezondheid van leerlingen kan de 
andere komen. Hoort het bij de 
taken van de leerkracht om bij te 
houden of een kind op tijd medica-
tie neemt, of de kleintjes daarbij te 
helpen?
“Ik had een aantal jaren geleden 
voor het eerst een leerling met 
suikerziekte in de klas”, zegt 
bovenbouwleerkracht Yvonne 
Vink uit Noord-Holland. Een app 
op haar telefoon was gekoppeld 
aan de huidsensor van de leerling. 
“Telkens een seintje in je broekzak, 
contact maken, het beïnvloedt je 
lesgeven en de gang van zaken in 
de klas. Het was geruststellend dat 
de moeder kon meekijken met de 
meetwaardes, maar het was ook 
weleens lastig als de telefoon dan 
ging voor overleg.”
Een leerling die steeds op medica-
tie moet letten is snel afgeleid, zegt 
Vink: “Ik moet daar als professi-
onal mee om kunnen gaan, maar 
onderschat de impact niet.”
In de arbocatalogus voor het 
primair onderwijs staat een uit-

D



27OKTOBER 2022

Ja of nee zeggen tegen zulke zorgzaamheid is een individuele 
keuze, maar de school als organisatie heeft ook  
verplichtingen. Passend onderwijs betekent iets extra’s doen 
binnen het ondersteuningsprofiel. Daar kan iets in staan 
over medische handelingen waar de leerling en ouders op 
kunnen rekenen. “En dan wordt het een zaak voor de mr”, 
zegt beleidsadviseur medezeggenschap Marcel Koning van 
de AOb. “Want zulke ondersteuning staat in de schoolgids 
waar de ouders instemmingsrecht op hebben, en het speelt 
een rol in het werkreglement waar het instemmingsrecht bij 
de personeelsgeleding ligt.”
Dat reglement kan medische handelingen binnen school 
noemen, maar er moet ook in staan dat leerkrachten niet 
verplicht te zijn om verzoeken van ouders in te willigen. 
Denk bij zulke verzoeken zeker ook aan de groep, zegt Out: 
“Medicijnen toedienen moet je niet willen als leerkracht in 
de hectiek van de dag. Wij zijn er om onderwijs te verzorgen, 
les te geven.” Ze benadrukt dat leerkrachten geen zorgprofes-
sionals zijn. “Om passend onderwijs passend te krijgen moet 
je met elkaar in gesprek. Voor bijzondere vragen zoals het 
toedienen van sondevoeding zijn oplossingen, zoals de inzet 
van een wijkverpleegkundige.”  "

SCAN VOOR
ARBOCATALOGUS PO

VIJF TIPS:
1  Houd de informatie over leerlingen 

correct door ieder schooljaar huis-
arts, chronische ziektes en allergieën 
te noteren

2  Leg de grenzen vast, maar geef ook 
aan wat voor ouders wel mogelijk is 
met externe ondersteuning als een 
kind bijvoorbeeld meerdere keren 
per dag een injectie of sondevoeding 
moet krijgen 

3  Zorg voor een ruimte waarin een 
zorgverlener kinderen kan helpen als 
dat nodig is

4  Denk eraan dat de afspraken ook 
gelden op schoolreis, tijdens  
excursies en op het sportveld

5  Medicijnen op voorraad horen in een 
aparte kast, niet in een bureaulade 
van de leerkracht 

‘Medicijnen 
toedienen moet 
je niet willen als 

leerkracht’
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Jim van Emden is jurist 

en beleidsadviseur 
bij de Algemene 

Onderwijsbond. Het 
juridisch ondersteunen 
van onderwijspersoneel 
is mooi en inhoudelijk 

werk, zegt hij. 
“Arbeidsconflicten 

gaan om geld, 
rechtvaardigheid en 

identiteit.”

ij komt uit een onderwijs-
familie en dacht lang dat 
hij zelf ook voor de klas 

terecht zou komen. Maar nadat hij 
op de middelbare school een dag had 
meegelopen met een rechter, koos 
hij voor rechten aan de Universiteit 
Utrecht. “Nu ik bij de AOb terecht ben 
gekomen valt alles voor mij op z’n 
plek. Ik heb een andere rol, maar werk 
wel voor en met het onderwijs.”
Op de beleidsafdeling werkt hij vooral 
voor het collectief, vaak in samenwer-
king met de FNV. “Ik lever input: waar 
gaat het om voor onze leden in het 
onderwijs, waar moet aandacht voor 
zijn in wetgeving en de cao.” Daarvoor 
is het belangrijk om goed te weten wat 
er bij de leden leeft, vindt Van Emden. 
“Ik ben echt op zoek naar input. Als 
AOb willen we ook graag meer  
ledenbetrokkenheid en organiseren 

we steeds vaker sessies met groe-
pen leden. We zijn een vakbond, 
maar ook een beroepsvereniging.” 

LONG COVID
Om welke thema’s het dan gaat? 
“Hoe zit het met het recht op 
onbereikbaarheid bijvoorbeeld. 
En, een heel actueel onderwerp: 
waar lopen leden met long covid 
tegenaan? Wat kunnen we voor 
hen als vakbond betekenen? Die 
ervaringen uit de praktijk vinden 
we erg belangrijk.”
Wat dat laatste onderwerp betreft: 
nadat de AOb een meldpunt was 
begonnen, kwamen er binnen een 
week bijna duizend reacties bin-
nen. “Het is een enorm probleem. 
Mensen met long covid krijgen te 
maken met veel extra medische 
kosten voor bijvoorbeeld fysiothe-

‘Wij willen weten wat er 
leeft onder onze leden’

Jim van Emden

H

INTERVIEW TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD ANGELIEK DE JONGE
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rapie en ergotherapie. Na een jaar daalt 
het inkomen vaak met 30 procent terwijl 
de kosten oplopen. Als ze geen goede 
aanvullende arbeidsongeschiktheidsver-
zekering hebben, kunnen ze in de WIA 
zelfs een inkomensterugval krijgen van 
70 procent. Minder inkomsten en meer 
uitgaven dus.” 

ONVEILIG WERK
De AOb pleitte daarom samen met de  
FNV (Zorg en Welzijn) voor een long- 
covidfonds. Jim van Emden: “Veel  
mensen in het onderwijs die ziek zijn 
geworden, naar schatting zo’n 60 procent, 
heeft covid tijdens het werk opgelopen. 
Zij moesten doorwerken, maar het bleek 
niet veilig. Zo’n fonds is erg belangrijk en 
kan een elegante oplossing zijn. Anders 
moet je een misschien een aansprake-
lijkheidsprocedure tegen je werkgever 
aanspannen. Dat duurt erg lang en is 
emotioneel enorm belastend.”
De ervaringen en onzekerheid rondom 
corona maken het noodzakelijk dat het 
ministerie en de onderwijswerkgevers 
met korte- en langetermijnplannen 
komen, vindt Jim van Emden. “Als AOb 
zeggen we: het was aantoonbaar niet 
veilig om te werken. Dat moet vanaf nu 
dus anders en beter. Onderdeel daarvan 
is dat OCW de regie neemt om de aanvul-
lende arbeidsongeschiktheidsregeling 
te regelen op wetgevingsniveau, dus een 
niveau hoger dan de cao’s.”

SCHOLING IS KRACHT
Als middelbare scholier zat Jim van 
Emden zowel in de mr als in de gmr. 
Hoe kijkt hij daarop terug? “Ik vond het 
heel erg leuk. Ik weet daardoor bij het 
vo goed hoe de hazen lopen. Als ik er nu 
aan terugdenk vind ik wel: we hadden 
veel meer aan scholing moeten doen. 
Ook docenten en ouders waren soms niet 
kritisch genoeg, dat zie ik nu wel.” 
Goede scholing wordt steeds belangrijker 
voor medezeggenschap, vindt Van Em-
den. “Er ligt steeds meer op het bordje van 
de mr en je krijgt er te weinig uren voor 
als personeelsgeleding. Dat is jammer, 
want met een goede mr en goede tegen-
kracht krijg je betere besluiten.”

‘Het was aantoonbaar niet veilig om te werken tijdens corona’

Wat zijn volgens deze beleidsadviseur de thema’s  
waar een mr bovenop moet zitten?

•  Vraag in verband met long covid aan je bestuurder of 
er een automatische aanvullende verzekering (.#/#) is 
afgesloten voor al het personeel. Of doe als mr een initi-
atiefvoorstel. We willen dat een aanvullende verzekering 
centraal wordt geregeld. Driekwart van het onderwijs- 
personeel blijkt niet te weten hoe ze precies verzekerd zijn 
of waar ze recht op hebben. Wij krijgen altijd veel vragen 
over zaken als ouderschapsverlof, ziekte en reïntegratie.

•  Zoek uit hoe jouw werkgever omgaat met flexcontracten. 
Wat zijn de percentages? Wat is het beleid? Kijk op bench-
markpovo.nl. Daar staan op een laagdrempelige manier de 
percentages flexibele arbeidscontracten. Vergelijk jouw 
situatie met die van andere besturen: dan kun je onder-
bouwd de discussie met het bestuur/de directie aangaan.

•  Kijk goed naar het taakbeleid. Daar krijgen wij veel vragen 
over, en de onrust is bijna altijd terecht. De werkdruk is 
echt groot in het onderwijs en op papier staan vaak andere 
afspraken dan hoe het in de praktijk uitpakt.

LET HIEROP
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Maatwerktrainingen: inhoud 
op basis van wensen van de mr 
in overleg met de AOb-trainers. 
Cursus, evaluatie en nazorg 
gebeuren op de eigen school.

Advies en begeleiding: als 
de mr te maken krijgt met een 
moeilijk proces zoals fusie, krimp 
en nieuwbouw of voor analyse van 
financiën en de lumpsum.
 
Themacursussen: open 
inschrijving voor nieuwkomers 
en gevorderde medezeggen-
schappers, cursuslocatie Utrecht 
of online.

Nieuwsbrieven: blijf op de 
hoogte van nieuwe ontwikkelingen 
in scholing en medezeggenschap. 
Neem een abonnement via  
aob.nl/aanmelden-nieuwsbrieven.

Servicepakket: advies van 
onderwijsspecialisten en juridische 

experts voor mr, gmr en opr 
via de telefonische helpdesk 
medezeggenschap en per 
e-mail. Korting op cursussen, 
rechtsbijstand en meer. 
Abonnementskosten komen voor 
rekening bevoegd gezag.

Mediation: professionele hulp 
om het gesprek weer op gang te 
brengen als conflicten hoog zijn 
opgelopen.
 
Kennisbank: op AObmede-
zeggenschap.nl zijn artikelen 
uit vorige nummers van InfoMR 
te vinden. Alle informatie is 
toegankelijk via de zoekfunctie 
van de kennisbank.

Dienstverlening van AOb 
medezeggenschap begint 
met een intakegesprek.  
Neem contact op via  
030 298 92 32, mz@aob.nl  
of een AOb-consulent

InfoMR verschijnt viermaal per jaar en is 
een uitgave van de Algemene Onderwijs-
bond voor de personeelsgeleding van 
medezeggenschapsraden. Het blad wordt 
verzonden ter attentie van de mr op elke 
school voor primair en voortgezet onder-
wijs. Bij de AOb geregistreerde mr-leden 
ontvangen InfoMR op hun huisadres. 
Abonnees van een mr-servicepakket ont-
vangen per e-mail een PDF-versie van het 
tijdschrift. Extra abonnementen:  
0 24 per jaar. Opgave via info@aob.nl 

Redactie-adres Redactie InfoMR, AOb, 
Postbus 2875, 3500 GW Utrecht,  
infopuntmr@aob.nl, 030 298 95 99,  
aobmedezeggenschap.nl 
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AOB MEDEZEGGENSCHAP

COLOFON

AGENDA

AOb medezeggenschap onder steunt medezeggen-
schapsraden en ondersteuningsplanraden met een 
uitgebreid pakket aan informatie, advies en trainingen. 
Actueel aanbod op AObmedezeggenschap.nl.  
Bel of mail: 030 298 92 32, mz@aob.nl

CURSUS
AANBOD

• Volledige agenda 
• Extra informatie  
• Inschrijving 

aobmedezeggenschap.nl  
en aob.nl/agenda

Online basistraining
11 oktober, po
9 november, po

Basis medezeggenschap
3 en 17 november, vo, Utrecht
8 en 22 november, vo, Utrecht
9 en 23 november, po, Utrecht
22 november en 6 december, vo, 
Utrecht

Formatieplan en taakbeleid 
11 oktober, po, Utrecht
29 november, vo, Utrecht

Financiën
11 oktober, vo, Utrecht

Duurzaam personeelsbeleid
24 november, po en vo, Utrecht

MR-netwerken
3 november, rayon Oost
9 november, rayon Noord: IKC, 
begroting
8 december, rayon Oost: online
22 maart 2023, rayon Noord: 
werkverdelingsplan, reglementen
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aobmedezeggenschap.nlMEERZEGGENSCHAP VOOR JOU  
Medezeggenschap

AOb Medezeggenschap versterkt jouw stem in de school. Meerzeggenschap 
noemen we dat. Met trainingen, advies en praktische handvatten. Kijk op 
aobmedezeggenschap.nl waar we jou meteen een stap verder mee helpen!  

Waar let ik op 
in zo’n complexe 
begroting?


