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GEZELLIG SAMEN
e feestverlichting brandt, de kerstboom staat, 
scholen en medezeggenschappers bereiden zich voor 
op twee weken vakantie. Om het fijne gevoel bij een 

knapperend haardvuur en in goed gezelschap te vervolmaken 
staat dit nummer van InfoMR in het teken van samenwerken.
Dat mooie ideaal ligt aan de basis van alle regels rond 
medezeggenschap: aan de overlegtafel staan bevoegd 
gezag, personeel, ouders en leerlingen niet tegenover elkaar, 
maar zoeken ze samen naar oplossingen. Als samenwerking 
centraal staat, is al die gedetailleerde wetgeving rond 
medezeggenschap dan wel nodig? Kan het niet eenvoudiger, 
om te beginnen door de verschillen tussen de diverse 
onderwijssectoren weg te halen? Hoe verleidelijk het ook is 
om ja te antwoorden, wie zich verdiept in de details komt al 
snel belemmeringen tegen. Het is makkelijk om in gunstige 
omstandigheden ruimhartig te handelen, maar wat gebeurt 
er als de wind draait en de school te maken krijgt met het 
lerarentekort, terugloop van het leerlingenaantal of een 
verouderd gebouw waar de keus is tussen vernikkelen van de 
kou, een hoge energienota, of gebrekkige luchtverversing?
Dan zijn er gelukkig afspraken en regels om de samenwerking 
tussen medezeggenschap en bevoegd gezag in stand te 
houden. Discussie is goed. Want wat goed onderwijs is, daar 
mag je verschillend over denken. 

Miro Lucassen

Sociale veiligheid:  
‘Reglementen alleen  

zijn niet genoeg’

D

Alles draait  
om communicatie

Helikopteren in  
mr-netwerk

Zoek elkaar op
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ls medezeggenschaps-
raad doe je er verstan-
dig aan om het onder-
werp ventileren op 
de agenda te zetten, 

zegt Van Zandwijk. “Het gaat over de 
gezondheid van iedereen in school. 
Van het personeel én de kinderen.” 
Door corona is iedereen er nu wel van 
overtuigd dat goed ventileren belang-
rijk is, maar dat was het natuurlijk 
altijd al. Een CO2-meter laat eenvou-
dig zien of er in de ruimte voldoende 
wordt geventileerd. Minister Wiersma 

heeft aangekondigd dat hij CO2- 
meters wil verplichten. In elk 
lokaal op school moet straks zo’n 
meter zijn, vindt hij. Daar krijgen 
alle scholen budget voor.
Bij de meer dan 500 schoolbezoeken 
die het hulpteam het afgelopen 
half jaar aflegde, bleek dat er nog 
veel te verbeteren valt, zegt Van 
Zandwijk. Vaak staan de ramen de 
hele dag open, terwijl dat helemaal 
niet nodig is. Of een personeelslid 
weet niet wat er moet gebeuren als 
de CO2-meter een te hoge waarde 

‘Raam hoeft niet 
hele dag open’

SPOTLIGHT TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD RUIMTE-OK

A

LEES VERDER OP PAGINA 16

aangeeft, of de CO2-meter hangt op 
een verkeerde plek. Het hulpteam 
geeft het hele team daar op zo’n dag 
meteen instructies over. Marco van 
Zandwijk: “Maar bij de helft van de 
scholen zijn ook echt structurele 
maatregelen nodig.” 
Daar is een zogeheten vangnet-
subsidie voor beschikbaar, waarbij 
het rijk 60 procent van de kosten 
betaalt. 
Scholen die het (gratis) hulpteam 
Optimaal Ventileren over de vloer 
willen hebben kunnen zich aan-
melden: www.ventilatiehulp.nl

Marco van Zandwijk is één van de experts van Ruimte-OK, 
de organisatie die in opdracht van het ministerie scholen 
ondersteunt bij het realiseren van een gezond binnenklimaat. 
Elke school kan (gratis) het hulpteam Optimaal Ventileren 
langs laten komen. Meer dan 500 scholen deden dat al.
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Wat valt er te leren uit de 600 tot 
700 kwesties die elk jaar aan de orde 
komen bij de Stichting Onderwijs
geschillen? Brechtje Paijmans gaat 
dat als bijzonder hoogleraar de 
komende vijf jaar onderzoeken.

Geschillen en klachten bij Onderwijsgeschillen 
draaien om van alles. Van ouders die het niet 
eens zijn met de handelswijze van de school van 
hun kind, een mr die vindt dat het bevoegd ge-
zag zich niet aan de spelregels houdt, personeel 
dat zich benadeeld voelt. De geschillencommis-
sies van de stichting doen op basis van de wet, 
documenten, en een zitting uiteindelijk een 
uitspraak. 
Om de juridische kennis en de expertise, juist 
als het gaat om in geschillen in het onderwijs, 
op hoog niveau én actueel te houden, hebben 
Onderwijsgeschillen en de Universiteit Leiden 
de bijzondere leerstoel ingesteld. Sinds 1 novem-
ber is Brechtje Paijmans bijzonder hoogleraar 
conflictoplossing en rechtsbescherming in het 
onderwijs. 

Hoogleraar gaat conflicten in 
het onderwijs onderzoeken

Via het team een collectief 
werkdrukplan opstellen in 
het voortgezet onderwijs is 
dit jaar niet meer haalbaar, 
maar aangezien het geld er 
wel is komt de besteding 
ervan toch op de mr-agenda. 
Ook in dit overgangsjaar 
moet de personeelsgeleding 
van de mr instemmen.
Voorbeelden voor het inzet-
ten van zulke middelen zijn 
onder andere te vinden bij 
Voion. Die voorbeelden zijn 

NIEUWS UIT HET LAND

Paijmans werkt al 20 jaar als advo-
caat en wetenschapper als expert 
in het onderwijsrecht en aanspra-
kelijkheidsrecht. Het gaat om een 
aanstelling van 0,4 fte. Zij gaat 
vooral onderzoeken hoe de toegan-
kelijkheid van rechtsbescherming 
in het onderwijs verbeterd kan 

worden en wat de beste ma-
nier is bij geschillen om con-
flicten goed en zo duurzaam 
mogelijk op te lossen. 
Paijmans promoveerde in 
2013 op een proefschrift met 
de titel ‘De zorgplicht van 
scholen’.
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Gratis lessen burgerschap
Hoe kun je een bijdrage leveren aan de samen-
leving, wat betekent democratie in theorie en in  
de praktijk? Typisch onderwerpen voor een les 
burgerschap in het primair onderwijs. Sector-
consulenten van de AOb verzorgen gratis lessen 
burgerschap, voor leerlingen van groep 7 en 8.  
Voorlopig doen ze dat alleen in de regio Zuidwest. 
In de les ligt de nadruk op het belang van samen 
sterk zijn: met meer mensen krijg je meer voor  
elkaar. De leerlingen gaan hier in groepsverband 
mee aan de slag.  Interesse? Informeer via 
rayon.zuidwest@aob.nl

Werkdrukmiddelen
gemaakt voor het uitgeven 
van incidentele middelen, 
tijdelijk geld dus, maar ze 
geven een idee van de moge-
lijkheden.

ZIE OOK PAGINA 24, 26 EN 27
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Informatieplicht op  
de helling 
Voor de Tweede Kamer is het duidelijk: 
het bevoegd gezag moet mr’s actiever 
informeren over hun wettelijke rechten 
als er een voorstel op tafel ligt. Ook  
komt er een regel om actieve informatie- 
verstrekking aan te moedigen over  
zaken die voor de mr van belang zijn.
Maar die plannen zijn gecombineerd met 
andere en meer omstreden wetgeving 
over het toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs. Het wetsvoorstel ‘Uitbreiding 
bestuurlijk instrumentarium onderwijs’ 
draait om sneller ingrijpen door de 
minister als op een school misstanden 
zijn gesignaleerd. De Eerste Kamer zet 
daar vraagtekens bij: de nieuwe regels zijn 
geïnspireerd op incidenten waarbij niet 
alleen de scholen maar ook de inspectie 
steken heeft laten vallen, vinden de advi-
seurs van de Raad van State. Het is daarom 
de vraag of de nieuwe wet wel nodig is.
De komende maanden moet blijken of de 
versterkte informatieplicht voor de mr in 
de Eerste Kamer de eindstreep haalt.
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Verwarming lager, 
schooltrui aan!

Zowel bij leerkrachten als bij 
ondersteuners blijft het aandeel 

tijdelijke contracten stijgen. 

De verwarming gaat twee graden 
lager om te besparen op de stook-
kosten op school. Maar om het 
toch warm te houden, krijgen de 
leerlingen van het Grescollege in 
het Limburgse Reuver allemaal een 
hoody. Daar komt een klein logo  
op van de school, en leerlingen  
kunnen zelf uit zes kleuren kiezen. 
Het idee is afkomstig van de 
leerlingen raad. Die werd gevraagd 
om mee te denken over besparings-
mogelijkheden nu het nieuwe 
energiecontract van de school veel 
duurder uit gaat vallen. “Truien, 

vesten, handschoenen, mutsen,  
onesies, oorwarmers, thermo-
leggings of dekentjes kopen? Of 
gaan we gewoon onze jas aan-
houden in de klas? Alles kwam 
voorbij”, aldus twee leerlingen in  
de regionale krant. 
De meerderheid koos uiteindelijk 
voor een capuchontrui, een hoody. 
Die is beschikbaar in een paar kleu-
ren ‘zodat het niet gaat lijken op een 
schooluniform’, aldus de leerlingen-
raad. De medezeggenschapsraad 
moet nog instemmen met het idee, 
dan kan de bestelling de deur uit.

1 op de 4 

 ondersteuners in het  
primair onderwijs werkt op  

een tijdelijk contract. 
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Fusie? 
Doe het 

nooit 
alleen

Fusie? 
Doe het 

nooit 
alleen

BEELD TYPETANKTEKST ANKA VAN VOORTHUIJSENTHEMA SAMENWERKING
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Wat kun je als medezeggenschapsraad 
zelf oppakken als er veranderingen op 
komst zijn vanwege een fusie, en waar 

kun je het voortouw beter aan een 
vakbond laten?
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oeten de conciërges in de 
nieuwe organisatie vijf 
avonden per jaar over-
werken zonder dat daar 
een duidelijke beloning 

tegenover staat? De kans is groot dat je 
zo’n gerucht als personeelslid in de mede-
zeggenschapsraad al in een vroeg stadium 
hoort, via een collega. Waar, niet waar? 
Aankaarten in de mr-vergadering en de 
bestuurder aan z’n jasje trekken? 
“Laat dat toch maar liever aan de vakbond 
over”, adviseert rayonbestuurder Philippe 
Abbing van de Algemene Onderwijs-
bond. “Dit soort zaken hoort thuis in een 
beleidsdocument en het is een kwestie 
die in de cao wordt geregeld. Dat kunnen 
wij als vakbond prima aankaarten. Beter 
dan een pmr-lid. De verandering in beleid 
is het terrein van de mr, de verandering in 
rechtspositie het terrein van de vakbond.”
Zeker bij een voorgenomen fusie, onge-
twijfeld veel extra werk voor de mede-
zeggenschapsraad, moeten de mr-leden 
kiezen volgens Abbing: “Mochten de be-
stuurders zo’n overwerkplan door willen 
zetten, dan dreigen collega’s benadeeld 
te worden. Mr en vakbond staan samen 
voor het behoud van goede arbeidsvoor-
waarden en samen moeten we waken 
voor de afkalving van beleid dat alleen 
maar is bedoeld om goedkoper te kunnen 
opereren.”

M

Hoe werk je als medezeggenschapper 
in zo’n situatie constructief samen met 
een vakbond? Om te beginnen door te 
weten wie waarover gaat. De arbeids-
positie van medewerkers is zaak 
van de vakbonden. Primaire arbeids-
voorwaarden zoals salaris, pensioen-
opbouw, werktijden, vakantiedagen en 
onkostenvergoeding: allemaal zaken 
die in de cao staan en waar de vakbond 
dus over onderhandelt. 
Secundaire arbeidsvoorwaarden 
vloeien vaak voort uit beleid (met 
de mr vastgesteld) en uit regelingen 
(zonder de mr vastgesteld). Denk aan: 
abonnementen, gebruik telefoon/lap-
top, verzekeringen, inzet persoonlijk 
budget. In de cao wordt veel beschre-
ven en geregeld, maar de uitvoering 
verschilt per school. Uitgangspunt 
bij een fusie is kiezen voor de beste 
regeling. In overleg kunnen secun-
daire arbeidsvoorwaarden ook op een 
andere manier worden geharmoni-
seerd, bijvoorbeeld door extra geld in 
te zetten. 
De medezeggenschapsraad komt 
in actie als fusiepartners morrelen 
aan tertiaire arbeidsvoorwaarden. 
Dat soort afspraken zijn vaak niet 
in geld uit te drukken, maar eerder 
een gewoonterecht. Philippe Abbing: 
“Denk aan de conciërge die ook actief 
is in het bestuur van de voetbalclub. 
Al jarenlang mogen de deelnemers 
van het zomertoernooi hun slaapzakje 
uitrollen in school.” 
Hoe gaat dat straks, wat vindt de 
andere bestuurder daarvan? En kun 
je straks als personeelslid nog wel de 
aanhangwagen van school gebruiken 
bij verhuizingen en kluswerk? Ver-
dient dit een plek in de fusie-effectrap-
portage die alle personele gevolgen 
moet beschrijven, en waar de mr 
instemmingsrecht op heeft?
Abbing: “Het lijkt klein, maar deze 
dingen zijn vaak erg belangrijk voor 
het personeel. Het gaat over extraatjes, 
over welzijn. Die afspraken staan vaak 
nergens op papier. Maar bij een fusie 
moet het op tafel komen: wat bestaat 
er allemaal aan dit soort afspraken en 
wil de nieuwe organisatie daarmee 

doorgaan?” Juridisch blijven zulke 
afspraken zo zacht als boter, waar-
schuwt de rayonbestuurder. Toch 
adviseert hij: schrijf zulke aanvullende 
afspraken gewoon even op en stop het 
document in je personeelsdossier.

NIEUWE SCHOOLLEIDER
De medezeggenschapsraad kan ook 
best organisatorische zaken aan de 
orde stellen, vindt Annemarie van 
Luik, trainer bij de AOb. “Ik heb het 
weleens meegemaakt. Er kwam een 
fusie van een christelijke en een open-
bare school en het voorstel was om de 
christelijke schoolleider aan te stellen 
als algemeen bestuurder van de nieuwe 
organisatie. De mr van de openbare 
school was wat ongerust; was het niet 
beter om extern een nieuwe bestuur-
der te zoeken? Na een gesprek bleek 
dat de christelijke bestuurder ook een 
functie in het openbaar onderwijs op 

̓Waak voor beleid 
dat alleen maar 
is bedoeld om 
goedkoper te 

opereren̓
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zijn trackrecord had staan. Dat gaf de mr vertrouwen in de keuze 
voor hem.”
Ander praktijkvoorbeeld: “Een fusie waarbij vijf scholen waren 
betrokken. De bestuurder stelde voor om een gmr van acht leden te 
vormen. Dat betekent in de praktijk: vier personeelsleden namens 
vijf scholen, twee ouders namens vijf scholen en twee leerlingen na-
mens vijf scholen. Dat is wel wat mager en zeker niet ideaal. De pmr 
stemde dus niet in met dit voorstel en de omvang van de toekomstige 
gmr kwam weer op tafel in het overleg met alle fusiepartners.  
Inzet: de gmr moet groter en een goede afspiegeling zijn van alle  
vijf scholen. Dat gebeurde uiteindelijk ook.”

LOKALE AFSPRAKEN
Ook Van Luik ziet bij fusiebesprekingen allerlei zaken die onder 
het ‘gewoonterecht’ vallen. “Iedereen op school weet ervan, maar 
het stáát nergens.” Dus als de organisatie verandert of een nieuwe 
bestuurder aantreedt, doet de mr er goed aan om die afspraken 
te inventariseren. “Jullie weten wat er lokaal is afgesproken. Een 
nieuwe bestuurder weet nergens van. En realiseer je ook: gelijke 
monniken gelijke kappen. Je nieuwe collega’s hebben óók recht op 
jouw afspraken.” 
Ze schudt de voorbeelden zo uit haar mouw: “Sommige collega’s 
gebruiken voor feestjes thuis de statafels van school. Of iemand 

gebruikt de videocamera van school, die is 
bedoeld om gedrag van kinderen te analyseren, 
ook weleens privé. En na de avondvierdaagse 
staat er altijd prosecco voor het personeel in 
de docentenkamer. Maar wat vindt een nieuwe 
bestuurder van alcohol op school?”
Zulke afspraken kunnen een bron worden van 
veel gedoe, zegt Annemarie van Luik. “Veel 
dingen zijn lokaal ontstaan en zo gegroeid: als je 
die wilt behouden als mr moet je zorgen dat het 
op papier staat en dat je erover praat.”
Het kan toch moeilijk worden. Wat te doen als 
de mr ergens niet de vinger achter krijgt, als er 
een addertje onder het gras lijkt te zitten, als een 
gesprekspartner zich ineens anders gedraagt in 
het overleg? Stap dan naar de vakbond, zeggen 
Annemarie van Luik en Philippe Abbing. “Soms 
kun je ingrijpende consequenties van een fusie 
nog niet helemaal overzien. Of wil de mr wel 
instemmen, maar lijkt het personeel ineens erg 
kritisch.”

CONTINUÏTEIT
Bij elke vakbond zit kennis en ervaring waar de 
mr van kan profiteren, benadrukken Van Luik 
en Abbing. “Vooral inhoudelijk, op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden. Het systematisch 
afpellen van afspraken en de gevolgen in kaart 
brengen geeft een enorme meerwaarde aan de 
afspraken bij een fusie. Onze dossiers zijn op 
orde, er is continuïteit. Bij medezeggenschaps-
raden is dat laatste natuurlijk vaak een pro-
bleem, er zijn veel wisselingen.” 
Daarom is een servicepakket zo handig voor 
mr’s, vinden zij. “Dat maakt het heel laag-
drempelig om even te bellen. Je kunt even iets 
checken en overleggen. En natuurlijk moet je 
niet alleen in tijden van crisis contact hebben, 
dat kan altijd. Als mr moet je ook investeren in 
je relatie met je sectorconsulent en je rayonbe-
stuurder: drink eens samen koffie, vertel hoe het 
ervoor staat, wat speelt er, wat kan de vakbond 
voor je doen?”
En het contact tussen vakbond en onderwijs-
bestuurders is geen ‘wij tegen zij’, benadrukt  
Abbing. “Wij praten als vakbond het hele 
jaar door met bestuurders. Dus als er dan iets 
precairs speelt, dan kun je het gesprek nog 
steeds voeren want je kent en vertrouwt elkaar.” 
Daarbij hebben mr en vakbond ieder hun rol, 
benadrukken de twee: “Als vakbond kun je soms 
een beetje stoken en porren en informeren. Dan 
kan de mr z’n handen ervan afhouden en zorgen 
dat de relatie met de bestuurder goed blijft.”  ■
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De vestigingsmedezeggenschapsraad 
van denise. Van links naar rechts: Estevan 
Veenstra, voorzitter, personeel vo, Vera 

Laan, personeel po, Anna Huijgen, secretaris 
en personeel vo, Sarah Rigby, ouder po. Nick 

Jansen, oop, Julia Maydon-Waldron, ouder vo. 
Thomas van den Broek, personeel po, Aaron, 
leerling vo, Eki, leerling vo. Het tiende lid, Yuli 

Kim, ouder po, ontbreekt op deze foto.
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e Nieuwe Internatio-
nale School Esprit in 
Amsterdam (afgekort: 
denise) is een bijzon-
dere school, op alle 

fronten. Het onderwijs is speciaal 
gericht op nieuwkomers: die hoeven 
geen Engels of Nederlands te spreken 
om in te kunnen stromen. Primair 
en voortgezet onderwijs delen een 
prachtig gerenoveerd en monumen-
taal gebouw. De medezeggenschaps-
raad is een vmr, een vestigings-mr. Eén 
mr waarbij de leden van primair en 
voortgezet onderwijs altijd samen ver-
gaderen. Voorzitter en docent science 
Estevan Veenstra: “We wisten niet of 
het zou werken, maar het blijkt geen 
enkel probleem.”

SAMENWERKEN
Kansen creëren en samenwerken, daar 
draait het hier om. Primair en voortge-
zet onderwijs moeten goed op elkaar 

‘Alles draait  
om goede  

communicatie’
Aangezien de leerlingen van denise Amsterdam 

zo’n 70 verschillende nationaliteiten hebben, is 
goede communicatie hoofdzaak. “Je moet zeker 

weten dat je het over hetzelfde hebt.”

aansluiten, zodat die overgang soepel 
verloopt voor zowel leerlingen als 
ouders. Docenten, ouders, leerlingen 
en de rector willen samen ‘de dialoog 
aangaan’, benadrukken de medezeg-
genschappers. 
De basisschool (300 leerlingen) zit op 
de begane grond van het gebouw en 
sluit qua interieur en sfeer naadloos 
aan op de ruimtes van het voortgezet 
onderwijs. Veenstra: “We zien onszelf 
als één school. We willen dat de kin-
deren soepel van po naar vo kunnen. 
Dat protocollen en afspraken voor 
beide scholen gelden, dat er harmo-
nie is. Dan is het logisch om ook als 
po en vo samen te vergaderen in één 

mede zeggenschapsraad.” En natuurlijk: 
iedereen mag meepraten over alles, maar 
de advies- en instemmingsbevoegdheden 
zijn gescheiden, zodat het wettelijk klopt.

BIJNA ALTIJD COMPLEET
Deze medezeggenschapsraad draait nu 
ruim anderhalf jaar in een volle bezet-
ting en bestaat uit betrokken leden, die 
zich serieus committeren aan hun taak, 
vindt voorzitter Veenstra. “We zijn bijna 
altijd compleet tijdens een vergadering.” 
De voertaal in de mr is Engels, maar ze 
noemen zichzelf gewoon de ‘èm-ar’ en 
gebruiken niet de meer officiële term 
participation council.
Juist op hun school geldt ‘communication 
is key’, zeggen de medezeggenschappers. 
Docent mens en maatschappij Anna 
Huijgen: “Alles draait hier om goede en 
duidelijke communicatie. Alle ouders en 
leerlingen hier hebben een verschillende 
achtergrond. We hebben 950 leerlingen 
en die hebben 70 verschillende ► 

MIJN MR TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD  FRED VAN DIEM

̓We zien  
onszelf met  
po en vo als  
één school̓D
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TIPS: 
•  Beloon de leerlingen voor 

hun werk in de mr. Wij geven 
ze aan het eind van hun zit-
tingstermijn een e-reader.

•  Onze rector houdt koffie- 
ochtenden voor de ouders. 
Soms online, soms fysiek. Zo 
houd je contact met elkaar.

•  Publiceer een (halfjaarlijks) 
leesbaar bulletin met de 
belangrijkste ontwikkelingen 
en successen van de mr.  
Ons bulletin heet heel  
toepasselijk: ‘De Emmer’.

nationaliteiten. Iedereen heeft 
daardoor z’n eigen ideeën en ver-
wachtingen. Dat noodzaakt je om 
onderling heel erg duidelijk te zijn. 
Je moet zeker weten dat je het over 
hetzelfde hebt.”
Het onderwijs op denise (onderdeel 
van de Espritgroep in Amsterdam) 
richt zich vooral op het integreren 
van kinderen en jongeren in de 
Nederlandse samenleving en het 
Nederlandse onderwijssysteem. De 
nieuwkomers kunnen vluchtelingen 
uit Syrië of Oekraïne zijn, maar ook 
kinderen van buitenlandse ouders 
die zich, om welke reden dan ook, 
vestigen in Nederland. 
De lessen zijn deels in het Neder-
lands, deels in het Engels. Maar 
leerlingen hoeven nog geen Engels 
of Nederlands te spreken om hier 
toegelaten te worden en ze kunnen 
op elke leeftijd instromen. Aaron, 
leerling, mr- én gmr-lid: “Ik ben 
Frans. Ik zou op geen enkele school 
geaccepteerd worden vanwege die 
taalbarrière. En hier zit ik inmid-
dels op het niveau van 5 vwo.”

VERBINDENDE SCHAKEL
Eki (havo 4) en Aaron vormen sa-
men de leerlinggeleding. Eki wilde 
eerst liever in de leerlingenraad, 
maar toen hij van het fenomeen 
mr hoorde, stelde hij zich daarvoor 
verkiesbaar: “Ik vind het belang-
rijk dat de mening van leerlingen 
wordt gehoord. Wij zijn de verbin-
dende schakel tussen leerlingen en 
docenten/schoolleiding.” 
Aaron waardeert de contacten met 
docenten en ouders in de mr: “Dat 
is interessant. Zij zien dingen die 
wij ons niet realiseren en andersom 
is dat ook zo. Wij brengen andere 
informatie. Dat merkte je bijvoor-
beeld bij het opstellen van een pest-
protocol: het is niet ernstig, maar 
leerlingen hebben er buiten het 
schoolgebouw wel mee te maken. 
Dat zien docenten niet.”
De leerlingen zijn behoorlijk 
pro actief: ze stelden snel een 
online-enquête op toen er een 

voorstel lag voor een nieuw protocol voor 
laatkomers. Er komen steeds meer regels, 
vinden de leerlingen. “En die zijn lang 
niet altijd in ons belang.” 
Eki: “We moeten nu in de rij staan om een 
formulier in te vullen als we te laat zijn. 
Daardoor missen we nog meer lestijd.” 
De kloof tussen docenten en leerlingen 
wordt groter, terwijl de sfeer vroeger bijna 
familiair was, zeggen de leerlingen. Dat is 
bijna onoverkomelijk, vinden de docen-
ten in de pmr: “De school groeit hard.” 
De kunst is om uiteindelijk een gulden 
middenweg te vinden, zegt docent Anna 
Huijgen. “Het protocol voor te laat komen 
is nu streng, maar eerst was er niets. Daar 
was ook niemand blij mee.”
 
BETROKKEN OUDERS
Sarah Rigby zit namens de ouders van 
het primair onderwijs in de mr. Ook zij is 
gericht op samenwerking en communica-
tie, zegt ze. “Op het po zijn ouders natuur-
lijk enorm betrokken, zij zien elkaar en 
de docenten elke dag op het schoolplein. 
Zij weten dat ik in de mr zit en spreken 
me vaak aan: ook al is het niet iets wat de 
mr betreft, ik kan hen dan vertellen bij 
wie ze wel moeten zijn. En het gebeurt 

natuurlijk ook hier: als iemand een 
probleem aankaart en het wordt 
niet teruggekoppeld, dan denk je 
al snel dat er niets mee gebeurd is. 
Dat is dan niet zo, maar het wordt 
niet gecommuniceerd. Dat laatste 
is zó belangrijk.”
Ook bij deze mr staan de ‘standaard’
onderwerpen op de agenda: werk-
drukverlichting, taakbeleid, anti-
pestprotocol, coronaprotocol, het 
schoolplan, professioneel statuut: 
“Het moet gewoon op orde zijn.” 
Ze willen als mr een goede overleg-
partner zijn, zegt Estevan Veenstra. 
“We hebben het afgelopen jaar veel 
tijd en moeite gestoken in onze 
eigen professionalisering: wat kun-
nen we, wat moeten we. We zijn 
vertegenwoordigd in commissies. 
We weten nu wat er van ons wordt 
verwacht en zoeken de dialoog op: 
met de achterban, met de rector. 
We willen transparant zijn.” Sara 
Rigby: “Dat wil iedereen. De rector 
heeft ook naar ons toe uitgesproken 
hoe belangrijk hij onze rol vindt. 
Ook hij is ervan overtuigd dat er 
betere besluiten komen als je alle 
perspectieven meeneemt. Wij 
krijgen alle stukken op tijd.”

NIET DOMINANT
Een groot voordeel van deze 
school, zegt Veenstra, is dat de 
leerlingpopulatie zo divers is. “Het 
is hier zo heterogeen dat het weer 
homogeen is. Er is geen enkele 
cultuur dominant. Niemand is een 
groep. Er zijn geen 15 leerlingen 
met dezelfde nationaliteit in één 
klas. Het klaslokaal en de school 
zijn een veilige haven voor leerlingen. 
Veel leerlingen zijn hier graag en 
verlaten het gebouw pas laat.” 
Anna Huijgen: “Als docent is dat 
ook fijn: je bent hier veel minder 
een politieagent. Je geeft hier 
les. Veel leerlingen zijn een veel 
autoritairder systeem gewend, dus 
zijn erg blij met hoe het hier gaat. 
Leerlingen richten zich niet tegen 
jou, ze willen hier zijn, ze willen 
vooruit.” ■
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In de mr namens ouders of 
personeel?
Een van onze collega’s wil zich kandidaat stellen voor 
de mr, maar zij is ook ouder van een van de leerlingen. 
Namens welke geleding kan ze dan toetreden?

De combinatie van ouder en personeelslid komt zeker 
op basisscholen vaker voor, maar er is geen wettelijke 
regel over de positie in de medezeggenschap en ook de 
voorbeeldreglementen zeggen er niets over. 
Toch is het wel praktisch en verstandig om de gewenste 
positie bij de verkiezingen duidelijk aan te geven. De keus 
ligt dan bij de betrokkene: stelt die zich kandidaat als 
ouder of als personeelslid? Let er na de verkiezingen op 
dat er geen rolverwarring ontstaat als het om specifie-
ke bevoegdheden van de geleding gaat, maar schroom 
niet om de beschikbare kennis van de ouder-collega te 
gebruiken waar dat van pas komt.

Kan er zomaar 
een decaan bij?
Van de drie leraren op ons lyceum 
die ook decaan zijn gaat er een 
met pensioen. Nu denkt het  
managementteam aan de werving 
van een beroepsdecaan in plaats 
van de taak aan een volgende 
leraar te geven. Wat heeft onze 
mr hierover te zeggen?

Aangezien het decanaat op uw 
school tot nu toe een taak is, staat 
er mogelijk geen functie decaan 
vermeld in het functieboek. 
Om de stap van het mt mogelijk 
te maken, moet decaan aan het 
functieboek worden toegevoegd 
en bij zo’n verandering heeft de mr 
instemmingsrecht. Het kan ook zijn 
dat uw organisatie een functieboek 
voor meerdere scholen heeft, in dat 
geval is de gmr aan zet. 
Bestaat de functie decaan op 
papier al wel, dan bent u nog niet 
uitgepraat. De taak onderbrengen  
bij een voor uw school nieuwe 
functie heeft namelijk gevolgen 
voor het schoolformatieplan. Ook 
de mr-rechten rond het taakbeleid 
en de begroting kunnen een rol 
spelen. Hoe dan ook hoort dit voor-
stel thuis op de mr-agenda en daar 
kunt u het zelf op zetten.

Blijft onze voorzitter?
Wat is verstandig als een deel van de mr is herkozen? 
Onze voorzitter en vice-voorzitter willen hun taken 
graag houden, we hebben wel een nieuwe secretaris 
nodig.

De mr bepaalt zelf wie deze functies vervult, dat hoeft 
niet gedetailleerd in het reglement te staan.
Bij een nieuwe zittingsperiode is het wel verstandig om 
daar in de vergadering met alle leden over te spreken 
en dan een formeel besluit te nemen, ook als mensen in 
functie blijven. Dan is de taakverdeling duidelijk voor u en 
voor de overlegpartner.

     ANTWOORD
VRAAG EN
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THEMA SAMENWERKING TEKST MIRO LUCASSEN BEELD TYPETANK

et vierhonderd 
medewerkers in de 
kinderopvang en 
zevenhonderd in het 
onderwijs is Blosse 

uit Heerhugowaard een grote speler 
rond Alkmaar. Het merendeel van de 
28 locaties is een kindcentrum met on-
derwijs en opvang. Voor de kinderen 
vloeit dat aanbod in elkaar over, maar 
voor ouders en personeel gelden de 
wettelijke verschillen bij geldstromen 
en medezeggenschap. Op papier dan, 
want de ondernemingsraad, centrale 
cliëntenraad en de gemeenschappelij-
ke medezeggenschapsraad van Blosse 
hebben de barrières opzijgeschoven.
“Er zijn zoveel documenten waar we 
allemaal iets over konden zeggen. We 
waren daar steeds apart mee bezig, tot 
we in de gaten kregen dat het gemak-
kelijker kon”, zegt gmr-voorzitter Dick 
Bulthuis.

‘Ruis eruit voor 
bredere visie’

M
Voorzitter Miranda Seton-de Graaf 
van de Ondernemingsraad: “We 
zitten sinds een jaar als voorzitters 
en secretarissen een dag per week in 
dezelfde kantoorruimte en dat bleek 
heel zinvol.”
Drie keer per jaar gezamenlijk 
vergaderen met de voltallige gmr en 
or draaide uit op de vraag of het ook 
structureel samen kon. Het antwoord: 
met aanvullende reglementen en 
afspraken valt in harmonie heel wat 
te regelen. Mochten de partners er 
onderling niet uitkomen, dan blijft 
het mogelijk terug te vallen op ieders 
wettelijke positie. Datzelfde is nodig 
als er een geschil mocht ontstaan.

WEERSTAND
Bij de opvang lijken ouders en 
personeel tegengestelde belangen te 
hebben, aangezien de rekening altijd 
bij de ouders terechtkomt. Seton: “Wij 

dachten daarom dat gezamenlijke 
medezeggenschap in de kinderopvang 
niet zou lukken, maar het blijkt juist 
veel op te leveren. Zolang je elkaar 
niet hoort, ontstaat er geen begrip. 
Als de or voorheen iets bedacht dat 
invloed had op de uurprijs, kwam er 
vanzelf weerstand. Nu kunnen we 
eerst uitleggen waar zo’n gedachte 
vandaan komt, elkaars expertise ge-
bruiken en het grote belang voor ogen 
houden.”
Een succesvol voorbeeld is de regeling 
voor niet gebruikte opvanguren. In-
halen mocht, maar lukte zelden door 
personeelstekort. De nieuwe afspraak: 
als kinderen op het laatste moment 
niet naar de opvang komen, vervallen 
die uren zodat de stuwmeren niet 
voller raken. Seton: “Als je dat apart 
bespreekt, ervaren ouders dat er iets 
wordt afgepakt. In de gezamenlijke 
bijeenkomst konden we uitleggen 

Kinderopvang kent een ondernemingsraad 
en oudercommissie, scholen hebben de 

medezeggenschapsraad. Ondanks uiteenlopende 
regels kunnen die hun krachten bundelen: in 

Heerhugowaard staat alles klaar voor de  
start van de Blosseraad.
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hoe leidsters steeds nee moesten 
verkopen, zodat die uren nooit op te 
maken waren. We zijn uitgekomen op 
een compromis over het aantal dagen 
vooraf dat ouders kunnen afmelden.”
Gezamenlijkheid brengt de organi-
satie verder, zegt Bulthuis. “Als we 
met een groep kinderen op stap gaan, 
zijn daar regels voor. Die hebben we 
samengevoegd zodat we met één 
protocol kunnen werken.”
De voorzitters van gmr en or hebben 
elkaar ook gevonden bij de begrotings-
besprekingen. “Het is veel makkelijker 
sparren doordat we bij elkaar zitten. 
Dit is echt een aanrader voor iedere 
organisatie met kindcentra.”

NOODREM
De nieuwe Blosseraad krijgt twintig  
leden in vier groepen van vijf: perso-
neel opvang, ouders opvang, personeel 
gmr en ouders gmr. Na verkiezingen 

gaan ze negen tot tien keer per jaar 
vergaderen, net als de gmr en or tot 
nog toe. De Blosseraad wordt via 
mandaten bevoegd om over alle  
onderwerpen mee te praten, advies 
te geven en in te stemmen. 
Seton: “Wij zijn opvang en onder-
wijs ineen en we denken dat dit de 
toekomst is voor heel Nederland. 
Nu we ideeën en documenten niet 
meer van het ene orgaan naar het 
andere schuiven is er veel ruis uit 
de lucht en hebben we een bredere 
visie dankzij elkaars expertise.”
Bulthuis: “Voor ouders van de 
opvang is dit een uitbreiding van 
de mogelijkheden. Tot voor kort 
konden zij alleen praten over  
tarieven, maar deze ouders zijn  
net zo deskundig als wij. En als 
ergens toch iets gaat botsen, zal 
blijken hoe goed onze samen-
werking is.” ■

TIPS
●  Denk niet in jullie en wij. 

Daar ben je zelf bij.
●  Durf gebruik te maken  

van adviezen van anderen.
●  Houd het grote doel voor 

ogen.

Meer weten? 
De Blosseraad is bereikbaar 
via gmr@blosse.nl

RECHTEN EN 
PLICHTEN

AOb-bestuurder Anton 
Bodegraven: “Deze combinatie 
van mr en or betekent geen 
inperking van de rechten en 
plichten op grond van de Wms 
of de cao po, tenzij de wet of 
cao zelf daar ruimte toe biedt.”
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CO2-METERS TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD XF&M

Luchtkwaliteit 
meten is pas 

het begin
In alle lokalen van elke school moet een CO2-meter hangen. 

Maar minstens zo belangrijk: personeelsleden moeten weten 
wat te doen als de meter oranje of rood uitslaat.  

Wat zijn de ervaringen van het hulpteam Optimaal Ventileren?

e CO2-meter die een 
school voor twee 
tientjes had aange-
schaft via het Chinese 
internetbedrijf Aliba-

ba gaf een relatieve luchtvochtigheid 
van 98 procent aan. “Dat kan niet. 
Bij dat percentage zouden leerlingen 
en leerkracht met elkaar in dichte 
mist zitten”, zegt Marco van Zand-
wijk, architect en deskundig op het 
gebied van binnenklimaat. Koop 
een betrouwbare kooldioxidemeter, 
adviseert hij. “De prijzen stijgen. Voor 
een kwalitatief goede betaal je nu al 
minstens 200 euro.” 
Zo’n CO2-meter registreert bij voor-
keur naast de concentratie kooldioxide 
(uitgedrukt in deeltjes per miljoen, 
ppm), ook de binnentemperatuur. 
Samen vormen die een indicator 
voor een goed binnenklimaat. Onder 
een waarde van 1000 ppm kleurt het 
display groen, daarboven wordt het 
oranje of rood. 
Marco van Zandwijk: “Bij rood is er 
niet direct reden voor paniek. Er zijn 
niet onmiddellijk ernstige gezond-

heidsrisico’s. Maar die waarden maken 
wel duidelijk dat er op dat moment  
te weinig wordt geventileerd en dat  
je daar iets aan moet doen. De boven-
ramen openzetten bijvoorbeeld.”

MONITOREN
Het is raadzaam om een CO2-me-
ter te kopen die de meetgegevens 
opslaat, zegt Van Zandwijk. “Dan 
kun je achteraf zien waar en wanneer 
het misgaat en gericht maatregelen 
nemen.” Wat een goede meter is? Daar 
kan de facilitaire dienst meer over te 
weten komen door overleg met andere 
scholen, adviseert Van Zandwijk. 
Te veel CO2 geeft aan dat er te weinig 
wordt geventileerd. Dat is niet fijn als 
je les moet geven en ook niet handig 
als je les krijgt. Een gezond binnenkli-
maat wordt daarom expliciet genoemd 
in de Arbowet. Ook om de versprei-
ding van corona tegen te gaan is het 
belangrijk goed te ventileren. 

NAAST HET BORD
Soms staan of hangen de CO2-meters 
op een verkeerde plek, merkte het 

hulpteam bij de schoolbezoeken: bij-
voorbeeld naast een raam in de zon, of 
pal naast de deur. Een betere positie is 
meestal links of rechts naast het (digi-)
bord. Ook staan ramen en deuren 
soms onnodig de hele dag open. “Niet 
zo fijn met de huidige energieprijzen.” 
Van Zandwijk: “Basisregel 1 om 
een hoge waarde te voorkomen is: 
ventileren. Dat doe je van boven naar 
beneden. Dus eerst de bovenste ramen 
of ventilatieroosters openzetten. Daar 
bereik je vaak al veel mee en dan heb 
je bovendien niet zoveel last van kou 
en tocht.” 
Zo ventileren kan de hele dag door. 
Spuien, de ramen en deuren open 
om alle lucht te verversen, doe je bij 
voorkeur in een pauze. Bekijk het 
effect hiervan op de meetgegevens, 
zegt Van Zandwijk: “Als een lokaal 
permanent in de rode zone zit, zijn er 
echt bouwtechnische ingrepen nodig 
om de ventilatie op orde te krijgen.”
Het binnenklimaat vraagt dus extra 
aandacht van het personeel. “Dat kan 
vervelend zijn, want als docent ben 
je dan niet bezig met het primaire ► 

D
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proces, lesgeven. Maar voor een 
optimaal leer- en werkklimaat is 
een goed binnenklimaat wel een 
randvoorwaarde, dus het is niet 
anders.” 

METEN IS WETEN
Meten is weten, benadrukt Van 
Zandwijk. “Je zou verwachten 
dat na 2015 gebouwde scholen 
klimaatinstallaties hebben waarbij 
het allemaal goed en automatisch 
wordt geregeld. De praktijk laat 
zien dat dit helaas niet altijd het 
geval is. Soms werkt de afzuig-
installatie niet optimaal, is iets 
niet goed ingeregeld of zit er  
domweg iets verstopt.” 
Nieuwere gebouwen met moderne 
installaties zijn steekproefsgewijs 
te checken met CO2-meters en een 
controle door de installateur. Zo 
merkte één van de experts bij een 
schoolbezoek op dat de centraal 
geregelde ventilatie op de laagste 
stand stond. “Tijdens het bezoek 
werd die op stand 3 van 5 gezet.  
Al in de pauze merkte een docent 
op dat volgens haar die dag de 
ventilatie beter was, zonder dat zij 
wist wat er was gebeurd.”

GOED BEELD
Bij een schoolbezoek van het 
hulpteam Optimaal Ventileren 
voert een expert gesprekken met de 
schoolleider en het personeel. Alle 
ruimtes worden bezocht, de instal-
laties bekeken. “Zo krijgen we een 
goed beeld. We zoomen in op de 
mogelijkheden voor optimalisatie, 
geven gerichte adviezen, ook over 
een eventueel vervolgtraject en 
beantwoorden direct alle vragen.” 
Het hele docententeam krijgt deze 
informatie. Van Zandwijk: “We 
horen vaak: het is hier bedompt, 
niet fris. Dan blijkt er met de 
luchtkwaliteit niets mis, maar is de 
temperatuur gewoon veel te hoog. 
Ook hier geldt dus weer: weet wat 
je meet. En weet hoe je daarop kunt 
acteren.” ■

GELD VOOR CO2-METERS EN 
LUCHTREINIGERS
Het ministerie van ocw heeft 17,5 miljoen euro beschikbaar 
zodat elke school voor elke ruimte een goede CO2-meter kan 
aanschaffen. Op dit moment heeft 40 procent van de scholen dat 
nog niet goed geregeld. Minister Wiersma heeft aangekondigd 
de meters ook voor bestaande bouw te gaan verplichten. Voor 
nieuwbouw na 2015 was die verplichting er al. Er komt via de 
brancheorganisatie binnenklimaat techniek binnenkort een lijst 
van CO2-meters die voldoen aan de eisen in het bouwbesluit.  
Een goede meter gaat minstens tien jaar mee.
Het ministerie onderzoekt op proef ook de effecten van 
luchtreinigers. Scholen die daaraan mee willen doen kunnen zich 
melden bij ventilatiehulp.nl
De ventilatienormen, gebaseerd op het programma van eisen 
frisse scholen, zijn vastgelegd in de arbocatalogi voor po en vo. 

SCAN VOOR
DE AOB-HANDREIKING 

Voor noodzakelijke verbetering van 
ventilatie bestaat een ‘vangnetsubsi-
die’ zodat een school 60 procent van 
de investeringskosten terugkrijgt als 
de ventilatie en het binnenklimaat wor-
den aangepakt. De school moet zelf 
40 procent inbrengen. De gemeente 

is niet verplicht om mee te betalen. 
Schoolbesturen kunnen zich hiervoor 
aanmelden bij 0800-0224402 of via 
ventilatiehulp.nl. Personeel dat nog 
vragen heeft kan ook mailen met 
ventilatie@ruimte-ok.nl

SUBSIDIE VOOR AANPAK VENTILATIE
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N a de eerste dag verbouwen in mijn 
nieuwe huis in Ermelo werd ik door 
de politie aangehouden omdat 

deze dacht te constateren dat ik door de 
rode lichten van de spoorwegovergang 
was gereden. Na wat plichtplegingen gaf 
ze aan ‘dat ze erover dacht mij een boete 
te geven’. Ad rem als ik ben antwoordde 
ik dat ‘ze dit keuzemoment niet onbenut 
moest laten’. Ze koos, maar het kwartje 
viel de verkeerde kant op: boete.
De taal in veel beleid en regelingen die ik 
lees beschrijft ook arbeidsvoorwaarden. 
Op voorgesteld beleid moeten mede
zeggenschapsraden vaak instemming of 
advies geven, of ze zijn medearchitect. 
Gelukkig vragen medezeggenschaps
raden over beoordeling en ontwikkeling 
regelmatig hulp bij de AOb, want soms is 
het formuleren van eenvoudige afspraken 
al moeilijk genoeg. 
Als bijvoorbeeld in het taakbeleid staat 
dat een docent ‘720 uur lesgeeft’, is dat 
wat anders dan ’gemiddeld 720 uur’, 
‘ongeveer 720 uur’, ‘maximaal 720 uur’ 
of ‘in beginsel 720 uur’. Toch heb ik al 
deze interpretaties van dat ene zinnetje 
voorbij zien komen. Vreemd? Welnee! Het 
ligt er maar net aan vanuit welk oogpunt 
je ernaar wilt kijken en welk belang je 
hebt. Er is een groep leidinggevenden en 
hrmedewerkers die per definitie vindt 
dat docenten meer moeten doen. Die 
lezen in zo’n afspraak dat docenten uit
gemolken moeten worden tot de laatste 
druppel extra inzet eruit geperst is.  
Soms is dat de mores op de school, 
ook wel gevoed door omstandigheden 
(bezuinigingen, lerarentekort, concurrentie)  

Taalkosten

maar ik herken vaak een cultuur: lastig te duiden, 
maar o zo belangrijk.
Zelf geloof ik dat goed gefaciliteerde leraren prachtig 
onderwijs kunnen maken. Daar hoort bij dat leraren 
zeggenschap hebben en keuzes kunnen maken. Maar 
ook dat de leuke en minder leuke kanten van het werk 
evenwichtig verdeeld worden. Vreemd genoeg is nie
mand het oneens als ik dat zeg, maar de uitwerking 
op school is echt wel anders.
Als medezeggenschapper zul je je bezig moeten hou
den met de formulering van beleid. Wat helpt is de 
afspraak tegen het licht te houden, er verschillende 
situaties op toe te passen. Vraag naar de bekende 
weg: in het voorbeeld taakbeleid naar de ‘720 uur’ en 
wat bedoeld wordt met ‘een les’. Door interpretaties 
te delen weet je ook wat de andere kant van de tafel 
denkt. 
Juristen hebben hier een dagtaak aan en sommi
gen zijn enorm goed in het formuleren van de juiste 
afspraken. Andere juristen zien er een uitdaging in om 
bij elke formulering juist een gat te vinden dat ruimte 
geeft. Neem van mij aan, dat gat is altijd te vinden, 
kijk maar naar Amerika waar alles is gejuridiseerd.
Taal is nergens gratis, realiseerde ik me bij de over
weg in Ermelo. Misschien had het verschil gemaakt als 
ik deemoedig tegen de agente had gezegd dat het 
me spijt en dat ik er alles aan zou doen om het  
in de toekomst te vermijden. Helaas krijg ik zoiets 
mijn mond niet makkelijk uit. Dat kost dus 259 euro 
precies. 

COLUMN TEKST PHILIPPE ABBING BEELD TYPETANK
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tichting Attendiz 
heeft vijf brinnum-
mers, dat betekent 
wettelijk dat er vijf 
medezeggenschaps-

raden moeten zijn. “We hebben er 
dertien”, zegt Amely Hueting, lid van 
de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraad. “Elke school heeft een 
eigen mr. Het gaat ons niet om wat er 
in de wet staat, want dat is het mini-
male. Het gaat ons erom hoe je alles 
het beste kunt regelen en het beste 
resultaat behaalt. Voor de kinderen, de 
ouders en het personeel.” 
Bestuurssecretaris Janette Vorgers: 
“Onze filosofie is dat we willen samen-
werken vanuit de bedoeling, het gaat 
erom wat wij zelf belangrijk willen 
maken: dat nemen ouders en docenten 
mee naar de medezeggenschap.”

GOED CONTACT
Stichting Attendiz heeft scholen in 
Almelo, Enschede en Hengelo en ver-
zorgt speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs voor 1800 leerlingen uit de 
regio. En met de medezeggenschap 
gaat het daar goed, vertellen Hueting 
(leerkracht op Het Mozaïek in Almelo) 

THEMA SAMENWERKING TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

Goede faciliteiten, een strakke overlegstructuur 
en ‘samen voor de bedoeling gaan.’ In 

Twente weten ze hoe je goed samenwerkt als 
medezeggenschappers en bestuur.

Geheim van Twente: 
scholing, budget en  

het bob-model

en Vorgers. Er is goed contact tussen 
alle afzonderlijke medezeggenschaps-
raden en de overkoepelende gemeen-
schappelijke raad, het overleg met de 
bestuurder loopt ‘goed en transparant’, 
de achterban laat van zich horen en is 
op de hoogte, binnen de medezeggen-
schapsraden zijn ouders, ondersteuners 
en leerkrachten gelijkwaardig. Ze 
spreken zelf van ‘een succesverhaal’. 
Dus, vertel op, wat is het geheim? 
“Iedereen hoort erbij. En voor medezeg-
genschappers zijn er goede faciliteiten”, 
licht Hueting toe. “Ik krijg als perso-
neelslid 200 uur voor mijn gmr-werk. 
Ik ben om de week 1 dag uitgeroosterd 
van mijn groep. Dat geeft ook aan dat 
de stichting het belangrijk vindt wat ik 
daar doe. Ik krijg de tijd. En natuurlijk 
wordt er dan ook van me verwacht dat 
ik mij inzet. Dat ik de stukken lees en 
weet waar ik het over heb.” Scholing is 
daarbij ook van belang, vindt zij. “De 
basis moet er zijn. Er is budget voor 
scholing, voor een mr-servicepakket, 
voor een laptop, ook voor de ouder-
geleding: de stichting heeft aandacht 
voor de dingen die nodig zijn om dit 
werk goed kunnen doen.”
Naast de goede faciliteiten is ook een 

S
heldere en functionele overlegstructuur 
van groot belang, zegt bestuurs-
secretaris Vorgers. Attendiz gebruikt 
het ‘bob-model’. De afkorting staat 
voor beeldvormend (week 1: manage-
ment legt beleidsstuk/probleem voor 
aan gmr en licht toe), oordelend (week 
2 en 3: gmr overlegt intern, raadpleegt 
eventueel achterban, bestudeert het 
stuk en kan eventueel nog toelichting 
vragen) en besluitvormend (week 4:  
de gmr neemt een besluit). 
De gmr van Attendiz vergadert elke 
maand. Twee weken voor de verga-
dering is er agenda-overleg, de week 
daarna komen de stukken en de agen-
da. Een week na de vergadering over-
legt de pgmr gezamenlijk of komen de 
leden bij elkaar in commissies. 
Gecombineerd met de ‘bob-afspraken’ 
en een strikte jaarplanning is er, zeggen 
Vorgers en Hueting, nooit een hamer-
stuk dat snel tussendoor nog even 
behandeld moet worden. “We houden 
ons aan deze structuur, het is voor 
iedereen duidelijk. We hebben wel 
aparte commissies, zodat niet iedereen 
altijd overal alles vanaf hoeft te weten.” 
Vorgers: “Het is fijn dat we één keer 
per maand overleg hebben. Ik hoor 
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hoe ze jou kunnen bereiken, waarmee 
ze een beroep op jou en ons als gmr 
kunnen doen.” 
Zo vang je ook ‘geroezemoes’ op, zegt 
zij. “Soms is het iets dat echt alleen op 
schoolniveau speelt, soms blijkt het 
breder te leven en is het wel een zaak 
voor de gmr.” Eén keer per jaar is er 
een gezamenlijke ontmoetingsdag van 
het management, de directeuren, de 
gmr en alle medezeggenschapsraden. 
Zo zorgt de gmr dat er voeling blijft 
met alle scholen: “We inventariseren 
wat er leeft, bijvoorbeeld als het gaat 
om het werkverdelingsplan. Hoe 
geven alle scholen daar invulling aan? 
Zo horen de mr’s onderling ook van 
elkaar hoe ze het aanpakken, want dat 
is soms gedifferentieerd.”

KIJK ER NOG EENS NAAR
Natuurlijk schuurt het ook weleens 
in het overleg en stemt de gmr niet 
altijd in. “We geven mee: kijk er nog 
eens naar. Het kan ook anders.” Blijf 
praten, adviseren Hueting en Vorgers. 
“Waar draait het om? Wij doen het 
voor onze leerlingen, ouders willen 
het beste voor hun kinderen. Het doel 
is hetzelfde. Je hebt er niets aan om in 
het wetboek te duiken en te zoeken 
naar alle regeltjes en artikelen. Je moet 
samen praten over waar het echt om 
gaat. De wet geeft een kader, is een 
vangnet, maar is geen doel op zich.”  ■

weleens van gmr’s die elkaar maar vier 
keer per jaar zien, dat lijkt mij echt te 
weinig.”

BELEIDSRIJKE STUKKEN
Deze werkwijze vraagt wel discipline 
van iedereen, zegt Janette Vorgers. 
“Vanuit het bestuur moet je ook goede, 
beleidsrijke stukken aanleveren en 
goed nadenken wat voor besluit je  
precies vraagt van de gmr.” Deze be-
stuurder vraagt ook advies over zaken 
die hij wettelijk gezien helemaal niet 
aan de gmr hoeft voor te leggen: “Om-
dat hij het belangrijk vindt om hun 
mening te horen en mee te nemen.”
Hueting: “Andersom geven wij als gmr 

ook weleens ongevraagd advies aan de 
bestuurder.”
Soms is een gmr-lid al in een vroeg 
stadium bij een beleidsstuk betrokken 
om het personeel snel mee te nemen. 
“Maar je blijft natuurlijk onafhan-
kelijk. Je bent niet verantwoordelijk 
voor het beleid. En ook al vindt één 
lid iets een goed idee, we zijn met z’n 
twaalven in de gmr. Het gaat niet om 
jouw persoonlijke mening.” 

CONTACTPERSOON
Goed samenwerken en communiceren, 
daar draait het hier om, vinden beiden. 
Elk gmr-lid is ook contact persoon van 
minstens één medezeggenschapsraad. 
Amely Hueting: “Elke mr stuurt de  
eigen notulen naar hun contact-
persoon in de gmr op. Er wordt van je 
verwacht dat je de notulen leest. Jezelf 
voorstelt en vertelt wat de gmr doet, 
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W
aarom durven medezeg-
genschappers geen tegen-
gas te geven? Waarom gaan 
ze toch op de laatste avond 
stukken doorlezen, terwijl 
die te laat zijn aangeleverd? 

Dat is de ‘hypotheekziekte’, zegt één van de 
aanwezige medezeggenschappers. “Collega’s 
zijn bang om hun baan te verliezen. Aan de 
koffietafel een grote mond, maar als ze met 
de bestuurder om tafel zitten, zingen ze een 
ander liedje.” 
Ook al kenden veel aanwezigen elkaar voor 
deze bijeenkomst van regio Oost niet: het ijs 
is snel gebroken. Er is in de Nieuwe  

NETWERKEN TEKST ANKA VAN VOORTHUIJSEN BEELD TYPETANK

In alle regio’s houdt 
de AOb regelmatig 

netwerkbijeenkomsten 
voor mr-leden. 

Medezeggenschappers 
ontmoeten elkaar, 
wisselen tips uit en 

horen van experts wat 
nu echt bovenaan de 

mr-agenda moet staan. 
InfoMR schoof aan.

Op jacht naar de 
helikopterview

Maar dan: de tijd hebben? “Ik krijg 
per jaar 100 uur voor de mr”, zegt 
een medezeggenschapper uit het 
voortgezet onderwijs. “Dat is vol-
gens de cao het minimale waar ik 
recht op heb, en meer komt er niet. 
Het is niet genoeg om een helikop-
terview te krijgen, om alles goed 
voor te bereiden.” 
Laat staan de 60 uur waar het po 
het mee moet doen, klinkt al snel. 
“Waar sláát dat verschil op!” Nergens 
op, beamen de bestuurders. En 
ja, dit punt staat al jaren op hun 
cao-onderhandelagenda.
Een belangrijke sleutel voor 
mr-succes: zorg dat je kennis op 
peil is. Volg scholing, daar heb 
je recht op en dit wordt door het 
bestuur vergoed. 
Allerlei individuele en mr-vragen 
vliegen deze avond over tafel: kun 
je er zomaar taken bij krijgen als 
je ooit via het entreerecht LD’er 
bent geworden? Wanneer doet de 
mr er goed aan om nietigheid in 
te roepen? Heb je het recht om de 
uren van je persoonlijk budget op 
te sparen? Wie praat er mee over 
het nieuwe werkverdelingsplan in 
het po? Kun je flexers verplichten 

Buitensociëteit in Zwolle volop koffie 
en thee (en potten vol dropveters, 
spekkies en zoute rijen), na afloop 
wacht een Indisch buffet. In drie 
uur tijd krijgt iedereen een infor-
matieboost met het laatste nieuws 
op mr-gebied en talloze praktische 
tips & tricks. 
En er is natuurlijk veel herkenning, 
want veel medezeggenschappers wor-
den nog (te) vaak overvallen door het 
bevoegd gezag. Of de mr toch nú snel 
een besluit wil nemen. “Dan zegt onze 
bestuurder: ja maar, het moet naar de 
inspectie of: ja maar, de accountant 
zit erop te wachten. En ik krijg mijn 
mr niet mee om dan te zeggen: sorry, 
pech gehad.” 

HOUD JE POOT STIJF
Toch doen, adviseren rayonbestuurders 
Philippe Abbing en Mark van Essen 
van de AOb in deze zaal. “Houd je 
poot stijf. Soms moet je iets met je 
achterban bespreken. Je móét de stuk-
ken rustig kunnen bestuderen. Zet in 
je mr-reglement dat je minimaal twee 
weken de tijd wilt hebben. Je staat in 
je recht en dat weet een werkgever 
echt wel. Bang zijn is niet terecht, je 
kunt heus niet ontslagen worden.” 
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om naast het lesgeven ook taken te 
doen? Op alle vragen komt meteen 
antwoord en vaak klinkt ook: 
“Je gaat hier zélf over als mr. Let 
daarop.” 

WERKDRUKMIDDELEN
Waar veel vo-medezeggenschap-
pers nog niet aan toe zijn geko-
men, maar ‘heel snel’ mee aan de 
slag moeten, is de besteding van 
het extra geld voor werkdruk-
verlaging, de werkdrukmiddelen. 
In de nieuwe cao is deze zomer 
onder meer 300 miljoen euro 
extra vastgelegd voor werkdruk-
verlaging. De helft gaat naar 
individuele leerkrachten: 40 uur 
voor elk personeelslid om de eigen 
werkdruk te verlagen (uitbetalen 
kan dit jaar ook als overgangs-
regeling). De andere 150 miljoen 
moet bijdragen aan de zogeheten 
collectieve werkdrukverlichting: 
dat komt voor scholen neer op 
ongeveer 160 euro per leerling 
per jaar. Onlangs werd bekend 
dat er nog eens 175 miljoen extra 
is: 23 uur extra (mag je ook laten 
uitbetalen) voor iedereen indivi-
dueel bovenop de 40 uur die al was 

hij: “160 euro per leerling is veel geld. 
En het komt elk jaar weer. En het geld 
is er nú dus al, voor dit jaar.” 
Ga op school aan de slag, mobiliseer 
de teams, luidt het advies van de vak-
bond. Er valt veel met dat geld te doen, 
antwoordt Mark van Essen op vragen 
over de opties. Bijvoorbeeld eerdere 
maatregelen uit het NPO-geld voort-
zetten. Dat geld was voor de leerlingen 
bedoeld om corona-achterstanden in 
te lopen, maar heeft wellicht geleid 
tot werkdrukverlagende maatregelen. 
Kiezen voor kleinere klassen, meer 
inzet van onderwijsassistenten, extern 
pauzesurveillanten inhuren: bedenk 
het maar, team. En als de collega’s 
er niet uitkomen? “Vraag ons om te 
helpen. De AOb komt dan langs op 
jullie school. Om te praten over hoe 
je dit proces zo snel mogelijk op gang 
kunt krijgen.” ■

WETEN WELKE BIJEENKOMSTEN DE AOB 
ORGANISEERT, OOK IN JOUW REGIO? KIJK  
OP AOB.NL/AGENDA

SCAN VOOR
AOB AGENDA

‘Als jij zelf meer 
regie hebt 
scheelt dat 
vaak al in de 

werkdruk’

afgesproken. En ook hier is weer de helft, 
87,5 miljoen, bestemd voor de collectieve 
aanpak op school.

CRUCIALE ROL
“De teams moeten bedenken wat ze met dat 
collectieve geld willen doen. De pmr heeft 
een cruciale rol: zij moeten ermee instem-
men.” Eén mr-lid kijkt vragend de zaal rond: 
“Wisten jullie dit? Daar is bij ons nog niets 
over gecommuniceerd.” De aanwezigen  
weten het wel, maar niemand is echt al in 
actie gekomen, zo blijkt. 
“Er zijn ook collega’s die zeggen: komen 
jullie maar met een plan, dan horen we het 
wel.” Dat is dus níet de bedoeling, zegt 
Philippe Abbing. “Bedenk ook: als je zelf 
meer regie hebt, aan het stuur staat, dan 
scheelt dat vaak al in je werkdruk. Wees de 
baas over je eigen beroep.” Bovendien, zegt 
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punten, is de pmr nog niet klaar. De 
medezeggenschap moet zich er dan 
van vergewissen of een meerderheid 
van de achterban zich in deze werk-
afspraken kan vinden. Welke meerder-
heid er voor het uiteindelijke plan 
vereist is, kan de pmr het best vooraf 
afspreken, zodat daar geen discussie 
over ontstaat. 
Als de organisatorische eenheden, 
het beschikbare bedrag en de kaders 
voor de inzet van het geld bekend zijn, 
ontstaat een collectief werkdrukplan – 
nog steeds in concept. De pmr legt dit 
plan vervolgens voor aan het voltallige 
personeel. Na een akkoord van de afge-
sproken meerderheid zal het school-
bestuur met de pmr het plan definitief 
vaststellen en uitvoeren. 
Tip: leg ook vast wanneer en op welke 
wijze het werkdrukplan wordt geëva-
lueerd. De informatie daarvoor komt 
er hoe dan ook, want het schoolbe-
stuur moet verantwoording afleggen 
over de besteding van de middelen in 
het jaarverslag. Daarin gaat het over 
de verdeling én over de betrokkenheid 
van medewerkers. Ook zal het jaarver-
slag moeten vermelden aan welke doe-
len de middelen zijn besteed, met welk 
effect, en hoe de evaluatie verloopt.
De AOb heeft zich sterk gemaakt voor 
versterking van de samenwerking en 
afstemming tussen pmr en de werk-
nemers. Daarom kent cao-artikel 8.6 
duidelijke regels over de verdeling van 
de werkdrukmiddelen zodat het geld 
het beoogde effect heeft. Bij vragen of 
problemen over de verdeling en inzet 
van de werkdrukmiddelen staan de 
rayonbestuurders, mr-consulenten, 
sectorconsulenten en trainers klaar 
om voorlichting of ondersteuning te 
bieden. 

et 300 miljoen euro 
steunt de minister van 
ocw vanaf het kalen-

derjaar 2022 maatregelen om de 
werkdruk te verminderen. Het 
bedrag wordt verdeeld over alle 
schoolbesturen aan de hand van 
een tarief per leerling. Voor de helft 
ervan ligt de zeggenschap over de 
besteding bij de werknemers. Bij die 
collectieve maatregelen tegen de 
werkdruk is er een regierol voor de 
personeelsgeleding van de mr.
De pmr is aan zet en heeft de regie 
over de procedure. In het over-
leg tussen medezeggenschap en 
bestuurder moeten zij het eens 
worden over het speelveld. Locaties, 
afdelingen en teams zijn een bepa-
lende factor voor de werkdruk, en 
dus relevant als het gaat om werk-
druk verlichtende maatregelen.
Als er een afspraak ligt over de  
organisatorische eenheden, 
verdeelsleutel en andere relevante 

Artikel 8.6. Collectieve  
werkdrukmiddelen  
Onderwijsakkoord 

[..] Hierbij valt bijvoorbeeld te 
denken aan extra ondersteu-
ning in de klas, ten behoeve 
van leerlingenbegeleiding of 
om de lasten van bepaalde 
taken te verminderen (zoals 
extra uren mentoraat of 
uitbesteding surveillance). 
Scholen kunnen samen met 
de werknemers bepalen wat 
goede maatregelen zijn om de 
werkdruk te verminderen. Van 
belang is in ieder geval steeds 
dat gekeken wordt naar de 
school specifieke situatie, 
zodat werknemers daar zo-
veel mogelijk in staat gesteld 
worden om te doen wat ze 
het beste doen; het verzorgen 
van goed onderwijs.

UitsprakenWerkdrukmiddelen

ARBEIDSVOORWAARDEN TEKST HERMAN MOLLEMAN BEELD TYPETANK

MR & CAO
CAO VO HOOFDSTUK 8

M
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Belofte maakt schuld
Ophef in de mr van islamitische basisschool 
Okba Ibnoe Nafi in Breda: een van de ou-
ders vraagt aandacht voor de positie van 
een overblijfvrijwilliger.

Dat is geen zaak voor de medezeggen-
schap, vindt de meerderheid in de mr, maar 
de ouder is daar niet van te overtuigen. In 
de appgroep lopen de gemoederen op en 
tijdens de mr-vergadering pal voor de kerst-
vakantie krijgt de ouder het verzoek om te 
vertrekken wegens onvoldoende basis voor 
samenwerking.
Als de ouder vasthoudt aan haar mr-zetel, 
besluiten de andere leden haar te schor-
sen. De vrouw probeert via de directeur de 
schorsing ongedaan te maken, omdat de 
maatregel niet reglementair zou zijn. De 
directeur stuurt haar door naar het bestuur, 
maar de beloofde bemiddeling blijft uit. Als 
de mr volhardt in de schorsing, stapt de 
vrouw naar de klachtencommissie. Die vindt 
dat bestuur en directeur de zaken te veel op 
hun beloop hebben gelaten, zodat de klacht 
over de bejegening gegrond is. Over de 
mr-regels gaat deze commissie niet, dus die 
blijven buiten beschouwing.
Eindoordeel: de school krijgt het advies 
alsnog een gesprek met de ouder te voeren 
over de schorsing. Dat is mosterd na de 
maaltijd, want het kind van de klaagster zit 
inmiddels op een andere school.

VOORMALIGE LANDELIJKE KLACHTENCOMMISSIE ISLAMITISCH 
ONDERWIJS 25081, 13 JULI 2022

Terug bij af
Fuseren of niet fuseren is medio 2021 de vraag 
voor pro Dokkum, een kleine school voor 
praktijkonderwijs in Friesland. Als vervolg op 
een personele unie met het bestuur van andere 
scholen ligt een fusievoornemen op tafel, maar 
de medezeggenschapsraad van pro ziet er niets 
in. Wat te doen?

Doorpraten om de mr te overtuigen lijkt de  
strategie van het schoolbestuur, dat een fusie- 
effectrapportage heeft voorgelegd. Na de  
af wijzing in november 2021 volgen nog twee  
gespreksrondjes met dezelfde uitkomst: geen in-
stemming. De mr-argumenten kunnen het bevoegd 
gezag evenmin overtuigen en na nog een schriftelijke 
ronde probeert het bestuur de geschillencommissie.  
Daar kan een school om vervangende instemming 
vragen als het bij de mr niet lukt.
Vervangende instemming vereist goede argumenten 
en slagvaardig handelen. Dat laatste ontbreekt, 
constateert de commissie bij de behandeling in juli 
2022. Er is weliswaar na de eerste afwijzing nog  
vijf maanden lang gepraat over het fusieplan,  
maar daarbij is het bevoegd gezag niet gekomen 
met een nadere onderbouwing of vernieuwde 
voorstellen. Herhaling van zetten, daardoor is  
het bestuur veel te laat met het verzoek om ver-
vangende instemming. Dat moet namelijk binnen 
zes weken na de weigering bij de commissie liggen. 
En als moment van weigering telt de mr-reactie op 
de laatste versie van het voorstel - 30 november. Op 
tijd zou in dit geval dus medio januari zijn geweest.
Op procedurele gronden verliest het bevoegd ge-
zag, wat de mr niet had voorzien. Die had met een 
reeks inhoudelijke argumenten over de financiële 
positie en het bestuursbureau ook maar nietigheid 
ingeroepen. Ook dat past niet binnen de regels, 
zodat beide partijen niet-ontvankelijk werden  
verklaard. Het fusieplan is terug bij af.

LANDELIJKE COMMISSIE VOOR GESCHILLEN WMS 29107, 12 JULI 2022 

Uitspraken
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WERKDRUK TEKST MIRO LUCASSEN BEELD XF&M

tussentijdse aanpassing van formatie-
plan en taakbeleid, met een rol voor 
de mr. Extra complicatie: er komt over 
de eerste helft van dit jaar nog eens 
175 miljoen als eenmalige nabetaling, 
wat neerkomt op nog eens 23 uur per 
leraar.
De school kan de vermindering in  
theorie compenseren met extra per-
soneel uit de 300 miljoen werkdruk-
middelen van het Onderwijsakkoord. 
“Maar er is geen teamleider die aan 
mensen kan komen om die uren over 
te nemen”, krijgt IJsendorn tijdens 
zijn mr-trainingen te horen. “En de 
formatie voor dit schooljaar staat 
allang vast.”

LIEVER TIJD DAN GELD
De cao-onderhandelaars vangen dit 
op met een overgangsregeling: in het 
lopende schooljaar mogen leraren de 
extra 40 uur uit laten betalen zodat 
hun inzet nog even onveranderd 
blijft. Maar zo’n bonus staat niet op 
ieders wensenlijstje. “De mr-leden die 
ik spreek krijgen ook de vraag wat ze 
kunnen doen voor collega’s die liever 
meer tijd willen dan geld.”

Meer keuzebudget 
in de strijd tegen 

werkdruk, dat klinkt 
mooi. Maar bij de 

uitwerking van 
deze cao-afspraak 
in het voortgezet 

onderwijs kan de mr 
in een lastig parket 
raken, waarschuwt 
AOb-trainer Floris 

IJsendorn: “Het gaat 
om een werkweek 
flexibele vrije tijd 

per persoon.”

Extra  
keuzebudget,  

meer  
roosterzorgen

an de 1659 uur in 
een voltijds werk-
jaar staat een leraar 
in het voortgezet 
onderwijs er 750 
voor de klas. Met 

voor- en nawerk plus overige taken 
is de werkdruk groot en zo ver-
scheen enkele jaren geleden de 50 
uur persoonlijk keuzebudget: naar 
eigen inzicht te besteden aan vrije 
tijd of ‘lucht’ in het takenpakket. 
Teams en bestuurders moesten 
daardoor keuzes maken: meer 
personeel, minder lessen of taken 
schrappen bijvoorbeeld. De gevol-
gen vielen mee: veel leraren kozen 
voor verlofsparen.
De cao vo 2022 heeft opnieuw 
gevolgen voor de balans tussen 
lesuren, taken en individueel 
keuzebudget. Tegen de nog altijd 
hoge werkdruk komt er 40 uur 
bij het individuele keuzebudget 
en 16 uur bovenop de uren voor 
professionalisering. Verlofsparen 
is geen recht meer, het doel blijft 
minder inzetbare uren per persoon. 
Dat zou kunnen leiden tot een 

V
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Wat doen scholen als leerkrachten  
de uren willen opnemen voor 
verlof? Nieuw personeel is er niet, 
de meeste collega’s kunnen er geen 
werk bij hebben. De ene school mikt 
op uitbetaling, de andere overweegt 
het onderwijsaanbod op de schop te 
nemen. IJsendorn: “Bijvoorbeeld via 
keuzewerktijd, waar leerlingen onder 
toezicht zelf aan de slag moeten. Vol-
gens de Europese normen zijn minder 
lesuren geen probleem, maar intussen 
verwachten ouders en leerlingen 
wel heel veel van het Nederlandse 
onderwijs. Wat er allemaal moet 
gebeuren op school wordt complexer 
en tegelijkertijd is er minder tijd om 
dat te doen.”
De meeste leraren zullen uit solidari-
teit met leerlingen en collega’s kiezen 
voor uitbetaling nu dat als overgangs-
maatregel kan, verwacht IJsendorn, 

SCAN VOOR
FAQ EN DE CAO-TEKST

andere collega’s niet omhoog 
gaat. Denk eraan dat het ook 
mogelijk is dit keuzebudget in te 
zetten voor hogere pensioenaan-
spraken of kinderopvangkosten. 
Sowieso geeft de cao alle ruimte 
voor individuele afspraken tussen 
werkgever en werknemer, ook over 
verlofsparen en over uitbetaling. 
Als je het individueel eens bent 
met je leidinggevende, mag er veel. 
Laat je dus als mr in elk geval niet 
voor het karretje spannen van een 
generiek beleid dat voor iedereen 
zou gelden.” ■

maar dat komt neer op uitstel van het pro-
bleem. “Volgend voorjaar zullen we rekening 
moeten houden met minder inzetbaarheid 
in het aantal lesuren en in het taakbeleid, 
want ook dan staan er niet genoeg mensen te 
springen om in het onderwijs te komen wer-
ken. Opnieuw moeten we met minder tijd en 
minder mensen een goed onderwijsaanbod 
voor elkaar krijgen.”

MAATWERK
De inrichting van het individuele keuze-
budget is geen mr-zaak, benadrukt de 
AOb-trainer. “Het gaat om maatwerk waar-
door collega’s nieuwe mogelijkheden krijgen 
om werk en zorgtaken te combineren. Dat 
is een goede zaak, maar je krijgt gaten in het 
rooster. Moeten de andere leraren die dicht-
lopen of is lesuitval een optie?”
Over zulke keuzes kan de mr wel spreken. 
“Zet het bestuur aan het werk om met een 
goed plan te komen zodat de werklast van 
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Ada Janssen van Raay 
geeft les op openbare 

basisschool Het Galjoen 
in Den Hoorn. Ze is ook 
AOb-sectorconsulent 
in de regio Zuidwest. 
“Het is zo belangrijk 

dat er goed voor 
het personeel wordt 

gezorgd.”

ok in de regio waar zij 
woont en werkt staan overal 
lerarenondersteuners en 

onderwijsassistenten voor de klas: het 
lukt niet om de vacatures met bevoegd 
personeel te vullen. “Deze mensen 
hebben er recht op dat zij voor die 
uren extra betaald krijgen. En dat er 
goede begeleiding voor hen is. Maar 
belast dat de vaste leerkracht niet te 
zwaar? Is de regeling op alle scholen 
van een bestuur hetzelfde? Ik vind 
het belangrijk om daar op te letten. Je 
kunt als bestuurder niet denken: zo, ik 
heb het gat lekker goedkoop gevuld. 
Dan ben je mensen aan het uitbuiten.” 
Ada Janssen van Raay is al sinds haar 
studie aan de pabo, lid van de AOb. 
“Een vakbond is zó belangrijk. Dat 
zijn de mensen die met de minister 
onderhandelen over jouw salaris. Over 
jouw arbeidsvoorwaarden. Ik vind dat 

iedereen verplicht lid zou moeten 
zijn van een vakbond. Kies zelf 
maar welke het best bij jou past.”

VOOR DE TEAMKAMER
Ze bezoekt als sectorconsulent 
graag scholen: trekt haar felgroene 
AOb-jasje aan en neemt altijd wat 
leuks mee voor de teamkamer. Ze 
luistert naar de verhalen, vraagt 
of zij of de bond ergens mee kan 
helpen. “Dat is superleuk: elke 
school is weer anders, heeft een 
eigen sfeer, je ontmoet en praat 
met nieuwe collega’s.” 
Ada Janssen van Raay is er niet op 
uit om zieltjes te winnen. “Maar ik 
vertel wel hoe belangrijk het is dat 
we het samen doen en dat de bond 
er is voor het personeel. Dat ze 
zaken aan de orde stellen, zoals de 
salarissen en het personeels- ►  

‘Wat leeft er, en  
hoe kan het beter?’

Ada Janssen  
van Raay

O

INTERVIEW tekst anka van voorthuijsen beeld rob niemantsverdriet



 Ada Janssen  
van Raay
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tekort. Daar werk ik graag aan mee. Ik 
let er altijd op, hoe er voor het personeel 
wordt gezorgd. In deze tijd zijn mensen zó 
weg als ze zien dat het gras ergens anders 
groener is. Je moet als bestuurder je  
personeel horen en zien, activiteiten 
organiseren en ook samen leuke dingen 
doen.”

FEEDBACK GEVEN
Ze zat als ouder in de medezeggenschaps-
raad op de school van één van haar kinde-
ren. Als leerkracht is ze op Het Galjoen al 
jaren actief in de personeelsgeleding, van 
de mr, en bij de stichting West Openbaar 
Onderwijs zit ze zowel in de gmr als in de 
ondersteuningsplanraad. 
“Collega’s verbazen zich er weleens 
over, vooral over wat er in de gmr en 
opr gebeurt, dat is voor veel mensen een 
ver-van-m’n-bedshow. En ja, natuurlijk 
zijn het soms moeilijke stukken, maar 
dat leer je wel. Ik vind het belangrijk om 
te communiceren: feedback te geven aan 
het team, aan de directie, aan de ouders. 
Wordt het geld besteed waarvoor het is 
bedoeld, welke keuzes maak je? Wat leeft 
er op het schoolplein, onder collega’s en 
ook bij de directie. Met als belangrijkste 
vraag: hoe kan het beter?”

WERKVERDELINGSPLAN
Veel leerkrachten weten niet waar ze 
recht op hebben als het om hun eigen 
positie gaat, valt haar op. “Ik zie nog te 
vaak dat er een werkverdelingsplan is dat 
door de directie is opgesteld. Dat is niet 
de bedoeling, zo’n plan moet je als team 
zelf maken. Als je niet weet waar je recht 
op hebt en hoe het zit met de uren voor 
pauzes en vergaderingen; vraag het ons.”
Zo ziet ze ook dat het op sommige scho-
len gebruikelijk is dat de directie de hele 
mr-vergadering van de partij is. “Dat is 
niet de bedoeling. De directie is er alleen 
op uitnodiging van de mr.”  ■

‘Veel leerkrachten weten niet  
waar ze recht op hebben’

Welke tips heeft Ada voor medezeggenschappers?

• Wij zijn makkelijk te benaderen: mail ons, bel ons, vraag het 
als je iets niet weet. Wij sectorconsulenten staan ook allemaal 
voor de klas, we zijn je collega. Mijn mailadres: ajanssen@aob.nl

• Zorg dat je het Zakboek Wms hebt. Kost 5 euro en dat is een 
soort bijbel waar alles in staat als het over medezeggenschap 
gaat.

• Je hebt als medezeggenschapsraad recht op scholing en het 
bestuur moet die kosten betalen. Zie artikel 28 lid 2 Wet mede-
zeggenschap op scholen. Ook de inhuur van deskundigen valt 
onder dat artikel. Vooraf wel een kostenraming overleggen aan 
de bestuurder, maar alle ‘redelijkerwijs noodzakelijke kosten’ 
vallen onder het recht op scholingskosten.

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.

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.

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

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 
ontvangen per e-mail een PDF-versie van 
het tijdschrift.  
 
Extra abonnementen 
€ 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
18 januari, po
9 februari, po
22 maart, po
13 april, po
10 mei, po

Basis medezeggenschap
17 en 31 januari, vo, Utrecht
16 en 30 maart, vo, Utrecht
5 en 19 april, po, Utrecht
6 en 20 april, vo, Utrecht
25 april en 9 mei, vo, Utrecht

Taakbeleid, formatieplan en 
financiën
10 mei, po, Utrecht

Formatieplan en taakbeleid
16 maart, vo, Utrecht
18 april, vo, Utrecht

Financiën
13 april, vo, Utrecht

Gezond en prettig aan het 
werk
6 april, po en vo, Utrecht

MR-netwerken
2 februari, rayon Oost:  
online mr-netwerk 
13 april, rayon Oost:  
online mr-netwerk



AOb Medezeggenschap versterkt jouw stem in de school. Meerzeggenschap noemen we dat!
Neem nu het servicepakket af en maak gratis gebruik van onze kennis tot het einde van 
het jaar inclusief 4 uur gratis advies. www.aobmedezeggenschap.nl/aanmelden

Neem nu een servicepakket af en maak gebruik 
van onze kennis. Het servicepakket bestaat uit:
• Onbeperkt contact met de helpdesk 
 medezeggenschap per mail en telefoon
• 4 uur gratis advies 
• 10 procent korting op onze cursussen
•  Digitaal tijdschrift InfoMR
•  Gratis of met korting naar bijeenkomsten
•  Boek ‘De WMS toegelicht’ of ‘Inzicht in de OR’
•  10% korting op specialistische juridische 
 bijstand
Het servicepakket kost € 495,- per jaar 
exclusief btw. De kosten worden 
betaald door je instelling.

Neem nu een servicepakket af en maak gebruik 
van onze kennis. Het servicepakket bestaat uit:

Onbeperkt contact met de helpdesk 
 medezeggenschap per mail en telefoon

4 uur gratis advies 

Neem nu een servicepakket af en maak gebruik 
van onze kennis. Het servicepakket bestaat uit:

Hoeveel ruimte heeft de 
begroting van jouw school 
om de inflatie op te vangen?
Heb je als lid van de medezeggenschapsraad hulp nodig bij zo’n vraag, dan biedt 
het servicepakket van de AOb je direct ondersteuning. Ook met vragen over een 
adviestraject, mediation, personeelstekorten of een formatieplan kun je als afnemer 
van ons servicepakket direct terecht bij onze specialisten. Zij zitten voor je klaar. 

Meld je 
nu aan!

aobmedezeggenschap.nl/aanmelden 


