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De mr is van ieder-
een

De drie middelbare scholen van 

de Stichting voor Persoonlijk 

Onderwijs hebben een unieke 

vorm van medezeggenschap: 

de directe democratie. Alle per-

soneelsleden, ouders en leerlin-

gen kunnen via internet stem-

men en dus rechtstreeks 

invloed uitoefenen op de kwali-

teit van het onderwijs.

> 4

Grooming, sex-
ting, camming

Kinderen en jongeren zijn bijna 

constant online. Helaas is het 

niet alleen ‘leuk’ wat er op het 

wereldwijde web te vinden is. 

Kinderen worden geregeld de 

dupe van sexueel misbruik via 

internet. Wat kunnen ze tegen-

komen en wat kun je er als 

school én mr aan doen om het 

te voorkomen?

> 8

Medezeggenschap 
in het IKC

Steeds meer scholen, peuter-

speelzalen en kinderopvangor-

ganisaties besluiten samen te 

gaan in één organisatie om een 

integrale benadering van kinde-

ren van 0-13 jaar mogelijk te 

maken. Hoe geef je de mede-

zeggenschap in een integraal 

kindcentrum vorm? Experts la-

ten hun licht erover schijnen.

> 11

Rol mr bij fusies 

Het is voor medezeggenschaps-

raden niet altijd gemakkelijk de 

eigen rol in een fusieproces te 

bepalen. In de Wms is vastge-

legd dat de mr hierover een 

instemmingsbevoegdheid 

heeft. In de praktijk blijkt het 

vaak hard werken om de emo-

ties onder controle en alle be-

trokkenen op één lijn te krijgen.

> 14
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Beste lezer,

Een bijzonder verhaal over een bijzonder initiatief: de oprichting van middelbare scholen voor persoonlijk onderwijs. Aan de snelle 

groei van het aantal scholen te zien, is er behoefte aan. Kleine klassen, persoonlijke aandacht, langere schooldagen en weinig huis-

werk. En alle personeelsleden, ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks invloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. Ofwel, 

medezeggenschap voor iedereen. We spraken met de bestuursvoorzitter, de schoolleider en een docent over deze nieuwe  scholen, 

die ook nog op een creatieve manier tot stand zijn gekomen. Een minder positief verhaal gaat over sexueel misbruik van kinderen en 

jongeren via internet. De wifi-generatie, die bijna overal onbeperkt toegang heeft tot internet, kan gefronteerd worden met grooming 

en camming, manieren om met kinderen in contact te komen om ze vervolgens handelingen te laten verrichten waarbij ze grenzen 

overschrijden. Bij sexting gaat het om het versturen van sexueel getinte berichten, foto's en video's. Is bij een van deze vormen een 

leerling betrokken, dan is het belangrijk dat de school alert reageert. Aan de mr de taak te controleren of hier voldoende aandacht 

aan wordt besteed in het schoolveiligheidsplan. Verder in dit nummer een verslag van de expertmeeting over medezeggenschap in 

integrale kindcentra (IKC). In de praktijk blijkt het niet mee te vallen om vanuit verschillende culturen over het beleid mee te den-

ken en te besluiten. Bij Stichting UN1EK uit de Vlaardingen hebben ze er goed over nagedacht. 

We hopen u met dit zomernummer weer voldoende te inspireren en wensen u een hele fijne vakantie!

De redactie

Reacties op de inhoud van dit blad kunt u sturen naar: leonie@ldbcommunicatie.nl, t.a.v. Leonie de Bruin, hoofdredacteur.
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Directe democratie op scholen voor persoonlijk onderwijs

'BIJ ONS IS DE MR IS 
VAN IEDEREEN'

De landelijke overheid heeft het uiterst moeilijk gemaakt om een 
nieuwe school te stichten. De Stichting voor Persoonlijk Onderwijs 
heeft hiervoor een creatieve oplossing gevonden. En dat geldt ook 
voor de medezeggenschap. De scholen, het zijn er inmiddels drie, 
voor persoonlijk onderwijs hanteren een vorm van directe democra-
tie: alle personeelsleden, ouders en leerlingen kunnen rechtstreeks in-
vloed uitoefenen op de kwaliteit van het onderwijs. In gesprek met 
de bestuursvoorzitter, de schoolleider en een docent. Frederik Smit

A lexander Pechtold, fractievoor-

zitter van D66 in de Tweede 

Kamer, opende in 2010 de eer-

ste vestiging van een school voor per-

soonlijk onderwijs: de algemeen bijzon-

dere Beeckman Academie in het 

Zeeuwse Kapelle. De basisingrediënten 

van deze nieuwe school zijn: jaarlijks 

maximale instroom van 80 havo- en 

vwo-leerlingen, niet meer dan zestien 

kinderen per klas, leerlingen blijven tot 

half vijf op school en krijgen (bijna) geen 

huiswerk mee, tweeweekse trips naar 

Londen of Parijs om daar de taal te leren, 

een laptop voor iedere leerling, een  

ouderbijdrage van 250 euro per jaar en 

alle ouders, docenten en leerlingen stem-

men mee over beleidsvoornemens van 

het bestuur. Maar liefst een derde van de  

havo-leerlingen die vorig jaar examen op 

de Isaac Beeckman Academie deed, had 

oorspronkelijk een vmbo-advies van de 

basisschool.

Initiatiefnemer 

Initiatiefnemer van de Beeckman Aca-

demie is Misha van Denderen (50), filo-

soof en econoom. Hij was werkzaam in 

de ICT en producent van vernieuwende 

lesmiddelen bij uitgeverijen. Inmiddels 

is Van Denderen bestuursvoorzitter van 

de in Amsterdam gevestigde Stichting 

voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), 

De leerlingen krijgen veel persoonlijke aandacht.
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waar nu drie scholen voor persoonlijk 

onderwijs onder vallen. Hij legt uit hoe 

hij te werk is gegaan bij de oprichting 

van de nieuwe scholen. 'Om geld van 

het ministerie te kunnen krijgen, moet 

een nieuwe school aantonen dat in de 

omgeving genoeg leerlingpotentieel is 

binnen de erkende denominaties. Met 

een softwareprogramma heb ik geïnven-

tariseerd waar in Nederland witte vlek-

ken zijn om een nieuwe school voor 

voortgezet onderwijs te stichten. Er 

bleek een potentieel te zijn voor uiteen-

lopende denominaties: algemeen bijzon-

der, katholiek en protestants-christelijk 

voortgezet onderwijs. Bij de start van de 

tweede school, het Tjalling Koopmans 

College in Hurdegaryp in Friesland, in 

2013, besloten we voor twee denomina-

ties te kiezen. We hebben het potentiële 

aantal leerlingen voor rooms-katholiek 

en algemeen bijzonder onderwijs bij el-

kaar opgeteld, omdat de havo anders 

niet aan het benodigde minimumaantal 

leerlingen kon komen. Dat mocht in eer-

ste instantie niet van het ministerie van 

OCW. Maar de Raad van State, de 

hoogste bestuursrechter, oordeelde dat 

het wél mag. Al naar gelang de aanvraag 

voor een bepaalde locatie verschieten we 

met de school van kleur. In 2016 is de 

protestants-christelijke Ida Gerhardt 

Academie in Geldermalsen van start ge-

gaan. Het is aan de scholen en de ou-

ders om zelf invulling te geven aan de 

richting van de school. Het ministerie 

van OCW heeft toestemming gegeven 

om volgend jaar zes nieuwe scholen 

voor persoonlijk onderwijs  te openen in 

Amsterdam, Deventer, Harderwijk, 

Hengelo, Hoorn en Utrecht.’ 

Wat is persoonlijk onder-
wijs?

Het gaat bij de Stichting voor Persoonlijk 

Onderwijs om onderwijs op middelbare 

scholieren waar de relatie tussen leraar en 

leerling centraal staat. De klassen zijn 

klein. Per klas zitten maximaal zestien 

leerlingen van ongeveer gelijk niveau met 

veel persoonlijke aandacht en lessen op 

maat. Wie makkelijk leert, volgt een hoger 

niveau, wie moeilijker leert, krijgt extra 

les. De focus van het onderwijs ligt op 

kennis aanleren en de leerlingen krijgen 

20 procent meer onderwijstijd dan ge-

bruikelijk. Andere kenmerken zijn:

• Er is een vast rooster met vaste leraren.

• Het vak filosofie is standaard in het vak-

kenpakket opgenomen met gelijke aan-

dacht voor verschillende levensbeschou-

wingen, zodat leerlingen hun eigen 

levensbeschouwing kunnen uitbouwen.

• De leerlingen krijgen bijna geen huis-

werk, want alleen op school hebben ze 

hun docenten bij de hand.

• De leerlingen gaan vanaf de tweede klas 

twee keer per jaar op taalreis om in de 

praktijk Engels, Frans en Duits of Spaans 

te oefenen. 

• Vmbo'ers krijgen ter verdieping havo-

stof aangeboden. Bijna de helft van hen 

haalt vervolgens het havo-examen. Een 

derde van de havisten stroomt na het 

examen door naar het vwo. 

• Er is een vierdaagse schoolweek. Leer-

lingen mogen binnen de 41 weken die de 

school per jaar open is, maximaal acht 

vrije dagen opnemen.

• De ouderbetrokkenheid is hoog, omdat 

gewerkt wordt met een leerlingvolgsys-

teem voor ouders.

• Er is directe democratie: alle perso-

neelsleden, ouders en leerlingen kunnen 

hun stem laten horen over het beleid. 

Geheim van het succes 

Suzan Polet (50) was directeur van een 

onderzoeksbureau en is oprichter en 

schoolleider van de scholen voor per-

soonlijk onderwijs in Zeeland, Friesland 

en Gelderland: ‘Het geheim van ons suc-

ces is dat we ouders en leerlingen bieden 

wat ze bij andere scholen niet krijgen: 

kleine klassen, een vast rooster met les-

sen van 85 minuten, vaste docenten, in-

dividuele aandacht, de mogelijkheid om 

vakken op verschillende niveaus te vol-

gen en bijna geen huiswerk. We krijgen 

veel open sollicitatiebrieven, maar selec-

teren zorgvuldig of docenten die bij ons 

willen werken effectief klassenmanage-

ment in de vingers hebben om een ideaal 

leer- en werkklimaat te creëren. Ze moe-

ten ook weten hoe je leerlingen die vast-

Vormen van democratie
Kandidaten vinden voor de mr is op veel scholen een lastige zaak. Er zijn vaak maar 

net voldoende leden en verkiezingen zijn veelal niet nodig. Het vervullen van vaca-

tures blijkt voor de geledingen van de ouders en de leerlingen lastig. De Wms biedt 

mr-leden een grote vrijheid hoe zij de medezeggenschap op hun school vormgeven. 

In het artikel ‘Meepraten door loting’ in MR magazine 2 2015 hebben we al eens 

aandacht besteed aan een andere vorm van democratie. Medezeggenschapsraden 

zouden niet alleen via verkiezingen, maar ook via loting tot stand kunnen komen. 

Maar, zoals bij de scholen voor persoonlijk onderwijs, er kan ook gekozen worden 

voor een vorm van directe democratie door alle docenten, ouders en leerlingen 

stemrecht te geven. De mr kan in het mr-reglement vastleggen in welke gevallen en 

op welke wijze hij de achterban betrekt bij zijn werkzaamheden. Vanuit de nadruk-

kelijke wens tot directe zeggenschap kan vastgelegd worden dat de raad alle perso-

neelsleden, ouders en leerlingen in alle gevallen raadpleegt door middel van een 

stemming over de beleidsvoornemens van het bestuur. Voorts kan de mr op schrift 

stellen hoe hij betrokkenen betrekt bij de standpuntbepaling: door de meerderheid 

van de stemmen van de eigen geleding te volgen bij de stemming in de mr (Wms 

art. 24 lid 1i). 
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Stemgewicht 
Het stemgewicht van respectievelijk docenten, ouders en leerlingen voor betref-

fende onderwerpen in percentages:

• Wijziging van het schoolplan: 50:50:0

• Wijziging van de klachtenregeling: 50:50:0

• Benoeming toezichthouder. Bestuur doet volgens de Wet op het voortgezet on-

derwijs een voordracht: 50:50:0

• Wijziging van de lestijden: 50:25:25

• Wijziging van de vakantieregeling: 50:50:0

• Verhoging van de ouderbijdrage, het bedrag voor schoolkosten en de ouderbij-

drage aan taalreizen voor zover deze verhoging hoger is dan het officiële prijsin-

dexcijfer (de inflatie): 0:100:0

• Wijziging van de schoolgids: 50:25:25

• Wijziging van de totale jaarlijkse onderwijstijd: 50:25:25

• Wijziging van de wijze van uitwisseling van gegevens tussen school en ouders: 

0:100:0

• Wijziging van het leerlingenstatuut: 50:25:25

• Overdracht van de school of samenwerking of fusie met een andere school: 

50:50:0

• Deelname aan een onderwijskundig experiment. Volgens de Wms heeft de mr 

hierover slechts adviesrecht, de scholen geven hier instemmingsrecht: 0:100:0

• Uitbreiding, beëindiging, inkrimping van de school: 50:50:0

• Wijziging van de personeelsformatie: 50:50:0

• Meerjarig budget. Veel verplichtingen zijn langlopend, waardoor er weinig wijzi-

gingen zijn, maar personeel en ouders krijgen zo in elk geval inzicht hoe de mid-

delen besteed worden: 50:50:0

• Benoeming of ontslag van de schoolleiding: 50:50:0

• Nieuwbouw of verbouwing van de school: 50:25:25

lopen, weer op weg kunt helpen.’ 

Laura Koopmans (36) was medewerker 

wapentechnische dienst bij de Koninklij-

ke Marine, waar zij zich bezighield met 

het onderhoud van het kanon, de raket-

ten en kleine wapens aan boord van di-

verse marineschepen en is nu docent 

wiskunde aan het Tjalling Koopmans 

College. Ze vertelt over de uitgangspun-

ten voor persoonlijk onderwijs die haar 

bijzonder aanspreken. ‘De schoolorgani-

satie is simpel, want er is zo min moge-

lijk overhead. Dus geen managementla-

gen, geen bestuursbureau, maar ook 

geen docentenkamer. We werken doelge-

richt met een slim rooster om leerlingen 

in alle rust en in een veilige omgeving 

kennis en vaardigheden bij te brengen. 

De docenten zijn verantwoordelijk voor 

het geven van kwalitatief goede lessen. 

We zijn van negen tot vijf op school en 

geven les aan vijf groepen leerlingen. De 

80 leerlingen waar we verantwoordelijk 

voor zijn, kennen we heel goed. We krij-

gen de ruimte om naar eigen inzicht te 

handelen hoe we de onderwijsdoelen 

willen realiseren. We toetsen frequent of 

we succesvol en opbrengstgericht onder-

wijs geven, de gewenste doelen daadwer-

kelijk bereiken en hoe we het lesaanbod 

kunnen optimaliseren. Wij zijn ook vrij 

om buiten de uren dat we lesgeven onze 

tijd zelf in te delen voor bijvoorbeeld de 

contacten met ouders. We werken ook 

niet met tienminutengesprekken en ou-

deravonden.’ 

Meepraten

De scholen voor persoonlijk onderwijs 

gaan serieus om met de mening van 

personeelsleden, ouders en leerlingen. 

Schoolleider Polet. ‘We hebben gekozen 

voor directe democratie en werken niet 

met een vertegenwoordiging, zoals op 

andere scholen. De medezeggenschaps-

raad is bij ons van iedereen. Alle direct 

betrokkenen bij de scholen hebben auto-

matisch zitting in de raad. Iedereen kan 

zijn of haar stem laten horen en ieder-

een kan opkomen voor de belangen van 

ouders, docenten en leerlingen. Het be-

stuur, of ik uit hoofde van het bestuur, 

stelt als er een onderwerp speelt waar-

over een keuze gemaakt moet worden, 

ouders, docenten en leerlingen als ze 

stemrecht hebben per e-mail daarvan op 

de hoogte. We geven aan welke keuze-

mogelijkheden er in elk geval zijn. Be-

trokkenen hebben dan twee weken de 

gelegenheid om te reageren, bijvoor-

beeld om alternatieve mogelijkheden aan 

te dragen. Tenslotte volgt er een online 

stemming onder alle ouders, docenten 

en/of leerlingen. We geven voor de stem-

ming een week. Voor een geldige stem-

ming moet tenminste een derde deel van 

de ouders een stem uitbrengen, anders 

wordt het stemgewicht van de ouders op 

0 procent gesteld. Dezelfde regel geldt 

voor de stemming onder docenten en 

leerlingen. Bij de bepaling van de uit-

komst houden we rekening met het 

stemgewicht van betrokkenen per on-

derwerp.’ (Zie kader stemgewicht)

Betrokken

Bestuursvoorzitter Van Denderen: ‘Als 

bestuur vinden we het belangrijk dat ou-

ders, personeel en leerlingen betrokken 

zijn bij de beleidsvorming en gegaran-

deerd invloed kunnen uitoefenen via di-

recte democratie. Het is een vorm van 

democratie die veel participatie oplevert, 

wat juist op een middelbare school, waar 

ouders vaak al meer op afstand staan, 

welkom is. Op de school die het langste 
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met ons concept werkt, de Isaac Beeck-

man Academie, zijn tal van - soms in-

grijpende - zaken gewijzigd op instigatie 

of tenminste pas na instemming van be-

langhebbenden. We hebben de afgelo-

pen tijd behoorlijk wat bijzondere kwes-

ties, dat wil zeggen buiten inspraak over 

de gebruikelijke zaken als begroting en 

jaarrekening, aan de belanghebbenden 

voorgelegd.’ (Zie kader met kwesties) <

Dr. Frederik Smit is onderzoeker 

en adviseur onderwijs, https://

frederiksmit.net.

• Frederik Smit (2016). De nieu-

we medezeggenschap, SWP

• http://www.tjallingkoopmans.

svpo.nl/nieuws-1/toespraaka-

lexanderpechtoldbijopeningi-

saacbeeckmanacademie

• www.beteronderwijsneder-

land.nl/content/de-stichting-

voor-persoonlijk-onderwijs

• https://sites.google.com/a/

svpo.nl/main/home

• www.tjallingkoopmans.svpo.

nl/archiefje/zorgprofi elpassend-

onderwijs

• https://sites.google.com/a/

svpo.nl/documenten-isaac-

beeckman/home/medezeggen-

schap

De klassen zijn niet groter dan zestien leerlingen.

Kwestie Ingediend door Aangenomen

Invoering vierdaagse schoolweek Bestuur en ouders Ja

Uitbreiding levenbeschouwelijke richtingen met één richting Bestuur Nee

Uitbreiding levenbeschouwelijke richtingen met alle erkende richtingen Ouders Ja

Invoering cum laude regeling voor examens (inmiddels achterhaald vanwege wettelijk regeling) Leerlingen Ja

Uitbreiding onderwijsaanbod met klassieke talen Leerlingen Ja

Eerste en tweedejaars mogen schoolplein niet af tijdens pauzes Ouders Ja

Extra loonsverhoging personeel Bestuur Ja

Besluit bestemmingen voor taalreizen Bestuur Ja

Wijzigingen van examenreglement Docenten Ja

Aantal vakantiedagen afstemmen op de lengte van het schooljaar Bestuur Ja

Verhoging schoolkosten Bestuur Ja

Regeling taalreis Duits of Spaans (alleen mee indien voldoende) Docenten Ja

Aanpassing van de schooltijden op de treintijden Leerlingen Ja

Aanpassing van de pauzetijden Leerlingen Nee

Invoering van snipperdagen Bestuur Ja

Herhaalde wijzigingen medezeggenschapsreglement (n.a.v. inspectie) Bestuur Ja

Participatie in busdienst Ouders Nee

Cameratoezicht schoolplein buiten schooltijden Ouders en docenten Ja

Managementtaken deels naar senior docenten Bestuur Ja
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 Veiligheid voorop

GROOMING, SEXTING 
EN CAMMING

Kinderen en jongeren zijn via mobieltjes en tablets bijna constant online. 
De wifi-generatie heeft onbeperkt toegang tot internet. Helaas zit er ook 
een keerzijde aan al die mogelijkheden. Kinderen worden geregeld de 
dupe van grooming, sexting en camming. Wat houden deze termen in, 
waar kunnen school en leerling terecht voor hulp en wat kunnen ze doen 
om het te voorkomen? Het is belangrijk hier afspraken over te maken en 
deze op te nemen in het schoolveiligheidsplan. Birgitte Plasmans

O p internet voelen veel kinde-

ren en jongeren zich onge-

remd, omdat het anonimi-

seert. Het lijkt een plek zonder wetten, 

regels en grenzen. Toch zijn er wel dege-

lijk afspraken en grenzen. Belangrijk 

hierbij zijn de persoonlijke grenzen van 

de gebruiker: wat wil ik wel en wat niet? 

Maar er zijn ook ethische en morele 

grenzen: wat vinden de samenleving en 

de school acceptabel? En tenslotte is de 

vraag wat wettelijk is toegestaan. De 

school kan deze afspraken en grenzen 

met inspraak van de leerlingen vastleg-

gen in een internetgedragscode. Deze 

code:

• beschrijft concreet gedrag

• helpt de leerlingen hun persoonlijke 

grenzen te bewaken

• helpt om ongewenst gedrag van leerlin-

gen te voorkomen

• maakt het mogelijk als school leerlingen 

aan te spreken op grensoverschrijdend 

gedrag

• zorgt ervoor dat je als leerling een ande-

re leerling aan kunt spreken op grens-

overschrijdend gedrag

• geeft de school houvast bij het geven 

van sancties op overschrijdend gedrag.

Het levend houden van de internetge-

dragscode draagt bij aan het voorkomen 

en aanpakken van ongewenst gedrag en 

levert daarmee een bijdrage aan het  

creëren van een veilig klimaat op school. 

Het is belangrijk daarnaast voorlichting 

aan leerlingen te geven over veilig en be-

wust gebruik van internet en hen te wij-

zen op de risico’s en de strafbare feiten. 

Wat zijn veelvoorkomende vormen van 

misbruik via internet waar vooral kinde-

ren bij betrokken zijn? 

Grooming

Algemeen Dagblad, 11 november 

2015 - Het meisje was fan van een replica 

van het virtuele spel Habbo Hotel en was zo 

gebrand op het verwerven van virtuele ted-

dybeertjes, dat ze al snel een levendige ruil-

handel van naaktplaatjes van zichzelf be-

gon met de verdachte, die beheerder was. De 

man had thuis een eigen website gebouwd 

met een vergelijkbaar hotel dat hij Habmoon 

noemde. In ruil voor de erotische kiekjes en 

filmpjes vroeg het meisje uit Hoogvliet hem 

om beren, hotelmeubeltjes en meer status in 

zijn replica Habbo. 

Grooming is hetzelfde als digitaal kin-

derlokken. De term grooming komt 

oorspronkelijk uit Amerika, althans in 

de betekenis van (digitaal) kinderlok-

ken. Het gebeurt geregeld dat een vol-

wassene een kind in een chatroom of op 

een forum benadert om seksueel getinte 

gesprekken te voeren of om het seksueel 

te misbruiken. De traditionele kinder-

lokker heeft op internet een relatief 

nieuw, groot en anoniem speelterrein 

voorhanden. Pubers zijn een kwetsbare 

groep, gevoelig als ze zijn voor compli-

menten, en hebben niet altijd door wat 

de echte bedoelingen zijn. Zij zijn stellig 

van mening dat zij er nooit in zouden 

trappen. Hun nieuwsgierigheid kan ze 

zo in vervelende situaties brengen. 

Sinds 2010 is er het zogeheten groo-

ming-artikel in het Wetboek van Straf-

recht, dat het strafbaar stelt om via tele-

com (internet, sms, ping en Whatsapp) 
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afspraakjes te maken met kinderen jon-

ger dan 16 jaar, als dat afspraakje is ge-

maakt met het doel ontucht te plegen of 

kinderporno te maken.

Sexting

Metro, 8 september 2015 – ‘En toen 

ging het opeens razendsnel. Mijn vrienden, 

mijn zusje en broer, iedereen kreeg mijn foto 

doorgestuurd. In de kroeg hielden onbeken-

den hun borsten vast als ze mij zagen en 

lachten ze me uit. Op straat ging het raam-

pje van een auto naar beneden en werd er 

iets over mijn borsten geroepen. Ik werd uit-

gescholden voor slet en hoer. Iedereen had 

opeens mijn foto gezien. Een foto waarvan 

ik zelf ook dacht: wat deed ik daar drie jaar 

geleden? Ik schaamde me zo.’

Sexting is het versturen van seksueel ge-

tinte berichten, foto’s en video’s. De term 

is een samentrekking van seks en texting. 

Steeds meer kinderen en jongeren doen 

aan sexting. Dit kun je zien als puberaal, 

experimenteel en gezond gedrag. On-

schuldig op zich, maar niet zonder risico. 

Zolang de filmpjes in handen blijven van 

de persoon aan wie ze gestuurd zijn, is er 

niets aan de hand. Maar als de inhoud 

gedeeld wordt met vrienden en klasgeno-

ten, wordt een onschuldig verschijnsel 

ineens een probleem met daders en 

slachtoffers. Beelden die op internet zijn 

gezet verdwijnen niet en kunnen altijd 

weer opduiken. Sexting is strafbaar als 

het gaat om een jongere onder de 18 jaar. 

Zowel de maker van het beeld als de ont-

vanger kunnen vanaf hun 12e jaar ver-

volgd worden voor het maken, bezitten 

en verspreiden van kinderporno. Het 

wetsartikel houdt geen rekening met ex-

perimenteergedrag van jongeren. Maar 

het recht houdt daar in bepaalde gevallen 

wel rekening mee. Wanneer twee jonge-

ren in een relatie online experimenteren, 

heeft dit geen gevolgen. Verspreiding van 

het beeldmateriaal echter wel. Zodra de 

beelden online hun weg vinden via Twit-

ter of profielsites en/of gedeeld worden 

via Whatsapp en ping, schaadt dit de 

goede naam van de geportretteerde en is 

vervolging voor laster of smaad denk-

baar.  In een aantal situaties is vervolging 

voor zwaardere feiten zeer waarschijnlijk. 

Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat de naakt-

beelden niet vrijwillig tot stand zijn geko-

men, maar door manipulatie, dwang of 

bedreiging. Wellicht is het zelfs onderdeel 

van verdergaand seksueel misbruik of is 

er sprake van een groot leeftijdsverschil.

Is er een naaktfoto van een leerling op 

school in omloop, dan vraagt dit om ra-

zendsnel optreden van zowel school als 

politie om de schade voor het slachtoffer 

zoveel mogelijk te beperken. Organiseer 

daarom, in samenspraak met de politie, 

zo snel mogelijk overleg met alle betrok-

kenen om vast te stellen welke stappen 

gewenst zijn. Wat heeft het slachtoffer no-

dig, zoals hulp bij de verwerking en het 

herstel van het gevoel van veiligheid. 

Wordt er aangifte gedaan? Wie zijn de da-

ders en welke maatregelen worden er ge-

nomen? Wat wordt er gemeld aan klasge-

noten, leraren en ouders. Hoe reageert de 

school op vragen van bijvoorbeeld de 

pers?

Beelden op internet verdwijnen 
niet en kunnen altijd opduiken
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Camming

De Volkskrant, 06 september 2012 - 

De verdachte kreeg de meisjes zover dat ze 

zich uitkleedden voor de webcam. De beel-

den nam hij stiekem op, om de meisjes daar 

vervolgens mee te chanteren. Als ze niet de-

den wat hij zei, dreigde hij de fi lmpjes op 

internet te zetten. Onder deze druk verricht-

ten de meisjes seksuele handelingen met 

zichzelf. De zaak kwam aan het rollen toen 

twee meisjes aangifte deden.

Hierbij gaat het om seksueel getinte han-

delingen voor de webcam. Deze zijn geen 

uitzondering onder jongeren. Het is dus 

van groot belang dat leerlingen zich be-

wust zijn van de risico’s van handelingen 

die thuis, in hun eigen kamer, veilig en 

privé lijken. Ook deze beelden kunnen 

online gezet worden. Niet alle online seks 

vindt vrijwillig plaats. Jongeren kunnen 

ook onder druk worden gezet om gren-

zen over te gaan. Door manipulatie bij-

voorbeeld. Maar ook op minder subtiele 

manieren. Onder dreiging met het open-

baar maken van vertrouwelijke informa-

tie of een verkregen naaktfoto, worden 

slachtoffers onder druk gezet om nog 

verder te gaan voor de camera. Of om 

een afspraak voor échte seks te maken. 

De dader kan zijn slachtoffer vervolgens 

ook afpersen, meestal in ruil voor meer 

pikant materiaal. Ook loverboys hebben 

de webcam ontdekt als middel om meis-

jes aan zich te binden. Het verrichten van 

seksuele handelingen door jongeren on-

der de 18 jaar voor de webcam kan ge-

zien worden als kinderporno en is dus 

voor de wet strafbaar. Net als met sexting 

is vervolging hiervoor echter onwaar-

schijnlijk wanneer verliefdheid en experi-

menteergedrag de basis is. Het versprei-

den van het beeldmateriaal is wel een 

serieus strafbaar feit. Ook al is dit het ge-

volg van een ondoordachte handeling. 

De consequenties voor de persoon op de 

beelden zijn immers blijvend. Daarnaast 

zijn de omstandigheden waarbinnen de 

online seks heeft plaats gevonden van be-

lang. Wanneer er sprake is van een groot 

leeftijdsverschil, manipulatie, dwang en/

of bedreiging, wordt dit ook als zodanig 

vervolgd.

Wat kan de school doen?

Om misbruik te voorkomen is het van 

belang dat de school adequaat optreedt 

bij ongewenst gedrag. Leerlingen aan-

spreken op wangedrag en het inzetten 

van sancties kan alleen als er op school 

afspraken zijn over het correct gebruik 

van internet en sociale media. Deze af-

spraken kunnen worden vastgelegd in het 

schoolveiligheidsplan, dat valt onder arti-

kel 10 e van de Wms. Hierbij gaat het om 

vaststelling of wijziging van regels op het 

gebied van het veiligheids-, gezondheids- 

en welzijnsbeleid. De mr heeft daarbij 

instemmingsrecht en controleert of alles 

goed is uitgewerkt en doordacht in het 

schoolveiligheidsplan. Leerlingen, ouders 

en personeel kunnen verder met klachten 

over ongewenst gedrag of misbruik via 

de sociale media terecht bij de vertrou-

wenspersoon. Voor iedereen moet duide-

lijk zijn wie dit is en hoe deze te bereiken 

is. De vertrouwenspersoon is verant-

woordelijk voor het adequaat in behande-

ling nemen van de klacht en het verdere 

verloop van het klachttraject, eventueel 

met aangifte.  <

Birgitte Plasmans is onderwijs-

kundige, leerkracht in het spe-

ciaal basisonderwijs en gmr-

voorzitter. 

• Nationaal Rapporteur Mensen-

handel en Seksueel geweld te-

gen Kinderen. Op goede grond. 

De aanpak van seksueel geweld 

tegen kinderen. 

• Politie. Pingen, whappen, 

tweeten, taggen en liken… soci-

ale media en schoolveiligheid. 

• Regelink, F. Francien laat je 

tieten nog eens zien. Hoe sex-

ting een leven kan breken en 

maken.

• www.qpido.nl voor tips over 

sexting voor ouders en leraren. 

• www.bureaujeugdenmedia.nl/

stappenplan-omgaan-met-sex-

ting. 



MR magazine, nummer 5, juni 2016 11

>

 Medezeggenschap in integrale kindcentra

GEZAMENLIJKE  
BELANGEN

Het aantal integrale kindcentra (IKC) neemt toe. Steeds meer scholen, 
peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties besluiten samen te 
gaan in één organisatie om een integrale benadering van kinderen 
van 0-13 jaar mogelijk te maken. Een interessante ontwikkeling, maar 
hoe geef je de medezeggenschap in zo’n IKC het beste vorm? Tijdens 
een expertmeeting in maart van dit jaar lieten drie deskundigen hier 
hun licht over schijnen. Leonie de Bruin

D e meeting Medezeggenschap in 

integrale kindcentra werd gehou-

den op initiatief van het Exper-

tisecentrum van Stichting Onderwijsge-

schillen in samenwerking met VOS/ABB 

en Kindcentra 2020 (zie kader pagina 

12). Mr. Saskia Laseur, notaris bij Van 

Doorne, en prof. mr. Paul Zoontjens, 

hoogleraar onderwijsrecht Tilburg Uni-

versity, zijn betrokken bij het project 

Kindcentra 2020 en lieten zien wat de 

huidige en toekomstige mogelijkheden 

zijn voor de medezeggenschap in IKC’s. 

Claudia Doesburg, lid van het college 

van bestuur van UN1EK in Vlaardingen, 

een stichting voor onderwijs en kinder-

opvang, vertelde over de wijze waarop 

haar organisatie de medezeggenschaps-

structuur heeft vormgegeven.

Grote verschillen

Door het huidige stelsel van gescheiden 

instellingen en rechtspersonen moeten 

scholen, kinderopvangorganisaties en 

peuterspeelzalen die een IKC starten, 

met elkaar afspraken maken en overeen-

komsten sluiten om bestuurlijk te kunnen 

samenwerken. Verdergaande integratie is 

lastig, mede omdat dan sprake is van het 

samengaan van een veelal privaat gefi-

nancierde en een door het rijk bekostigde 

organisatie. Saskia Laseur gaf aan dat de 

instandhouding van één instelling voor 

opvang én onderwijs door één stichting 

onder de huidige wetgeving ook niet mo-

gelijk is. Er zijn verschillende financiële 

stromen en vormen van toezicht, de cul-

tuurverschillen zijn groot en de mede-

zeggenschap en geschilbeslechting zijn 

anders geregeld. 

Twee vragen stonden tijdens de expert-

meeting centraal: hoe kun je de medezeg-

genschap zonder wetswijziging vormge-
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ven en hoe zou deze er in de toekomst uit 

kunnen zien? Paul Zoontjens schetste de 

huidige situatie. Een IKC heeft met drie 

medezeggenschapsorganen en drie wet-

ten te maken:

1. de ondernemingsraad (kinderopvang) 

– Wet op de ondernemingsraden (Wor)

2. de oudercommissie (kinderopvang) - 

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peu-

terspeelzalen (Wkkp)

3. de medezeggenschapsraad (onderwijs) 

– Wet medezeggenschap op scholen.

Een belangrijk verschil met het onderwijs 

is dat in de kinderopvang het personeel 

en de ouders apart vertegenwoordigd 

zijn en dat met name de ouders er 'be-

kaaid' van afkomen wat betreft facilitei-

ten, beroepsgronden en de naleving van 

de uitspraak. De praktijk vraagt dus om 

een verdere ontwikkeling van wet- en re-

gelgeving op dit vlak. Zoontjens geeft 

drie mogelijkheden: aansluiting bij de on-

derwijsmedezeggenschap, aansluiting bij 

de ondernemingsmedezeggenschap of 

een keuzemodel zoals in het hoger on-

derwijs. Hij concludeert dat de facilitei-

tenregeling en mate van rechtsbescher-

ming in de Wms het beste is. Integrale 

medezeggenschap in een IKC heeft de 

voorkeur, omdat er dan één direct aan-

spreekpunt is voor alle onderwerpen en 

de medezeggenschap voor ouders en kin-

deren krachtiger is. Is dit onder de huidi-

ge wetgeving ter plekke te regelen bij re-

glement, dan is daar niets op tegen, aldus 

Zoontjens. 

Korte termijn

Laseur schetste vervolgens welke be-

voegdheden de wettelijke organen nu 

gezamenlijk kunnen uitoefenen. Op 

IKC-niveau kunnen mr en oudercom-

missie een reglement vaststellen, waarin 

zij de integrale uitoefening van mede-

zeggenschap vastleggen. Beide raden en 

een vertegenwoordiging van de kinder-

opvangmedewerkers vormen dan geza-

menlijk een IKC-raad die het directe 

aanspreekpunt is voor de directeur en 

alle medezeggenschapsrechten en 

-plichten uitoefent ten aanzien van on-

derwijs en opvang. Op centraal niveau 

maken de ondernemingsraad, de gmr en 

de centrale oudercommissie eveneens 

een reglement voor de integrale uitoefe-

ning van de medezeggenschap. De IKC-

raden vormen samen de centrale mede-

zeggenschapsraad (CMR), die het 

directe aanspreekpunt is voor het colle-

ge van bestuur. De geschillenafhande-

ling gebeurt nog wel gescheiden en 

daarover kunnen vooraf afspraken wor-

den gemaakt. Via het initiatiefrecht kan 

het medezeggenschapsreglement wor-

den veranderd. Ook kan gewerkt wor-

den met een volmacht. De wettelijke or-

ganen blijven bestaan en er komt een 

gekozen gezamenlijk orgaan bij. Belang-

rijk in beide gevallen is niet te focussen 

op de verschillen maar op de gezamen-

lijke belangen, het gaat immers om de 

integrale uitoefening van medezeggen-

schap. 

Toekomst

Zoontjens benadrukte dat ook in de me-

dezeggenschap samenwerking voorop 

moet staan: stel gezamenlijke doelen en 

belangen centraal. Dat is niet altijd een-

voudig omdat de cultuurverschillen tus-

sen onderwijs en kinderopvang groot 

zijn. Ouders moeten ook vanaf het begin 

mee kunnen praten, omdat het gaat om 

de ononderbroken ontwikkeling van het 

kind. Aandachtspunten en handreikingen 

voor nieuwe arrangementen voor het 

IKC kunnen zijn:

• Van institutionele naar functionele on-

gedeeldheid. Het groeimodel van de me-

dezeggenschap.

• In het IKC is de Wor van kracht en 

wordt de vertegenwoordiging van ou-

ders/ leerlingen apart geregeld.

• Bij de samenstelling van de onderne-

mingsraad en de oudercommissie of ou-

derraad geldt een verdeelsleutel die recht 

doet aan de verhouding tussen de kinder-

opvang en het onderwijs.

• Vergelijkbaar met andere onderwijswet-

Initiatiefnemers
Stichting Onderwijsgeschillen heeft tot doel laagdrempelige geschillenbeslechting 

mogelijk te maken. Om de kwaliteit van geschillenbeslechting te verbeteren, maakt 

een Expertisecentrum deel uit van de organisatie. Dit centrum doet onderzoek, 

publiceert, adviseert en stimuleert het maatschappelijk debat over actuele ontwik-

kelingen. 

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur, management en medezeggenschap in 

het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.

In Kindcentra 2020 hebben bestuurders uit de kinderopvang en het onderwijs en 

wethouders zich verenigd om te komen tot een nieuw stelsel van kinderopvang en 

onderwijs, waarbij kinderopvang, peuterspeelzalen en primair onderwijs zijn geïn-

tegreerd. In oktober 2016 verschijnt er een rapport van Kindcentra 2020, dat 

dient als uitgangspunt voor de discussie hoe de integrale kindcentra juridisch en  

bestuurlijk vorm te geven.

Ook in de medezeggenschap 
moet samenwerking voorop 
staan 
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ten: een gezamenlijke vergadering van 

het personeel en de ouders met instem-

mings- en adviesbevoegdheden voor 

aangelegenheden die beide geledingen 

aangaan.

• De Landelijke Commissie voor Ge-

schillen WMS en de Ondernemingska-

mer zijn vooralsnog beroepsinstanties 

bij geschillen tussen het bevoegd gezag 

en de gezamenlijke vergadering. De ge-

zamenlijke vergadering (centrale mede-

zeggenschapsraad) legt vooraf vast voor 

welke instantie zij kiest. Voorstel is de 

geschillenbeslechting à la de Wms te 

doen, omdat die het beste geregeld is. 

Een ‘gezamenlijke kamer’ voor geschil-

len die zich op verschillende wet- en re-

gelgeving kunnen baseren, is ook een 

mogelijkheid.

UN1EK, een praktijkvoor-
beeld

Onder de Stichting UN1EK vallen vijf 

integrale kindcentra, dertien basisscho-

len, dertien peuterspeelzalen en zeven-

tien kindcentra voor dagopvang en/of 

buitenschoolse opvang in de gemeenten 

Vlaardingen, Schiedam en Maassluis. 

Uitgangspunt bij de fusie was om alle lo-

caties samen te voegen in verschillende 

IKC’s met doorlopende leer-, opvoe-

dings- en ontwikkellijnen vanuit één visie 

en met één missie. Om de integrale bena-

dering te waarborgen, worden de IKC’s 

aangestuurd door één directeur die onder 

één bestuur valt. Het heeft veel tijd ge-

kost om tot een goede medezeggen-

schapsstructuur te komen. Alle medezeg-

genschapsorganen zijn betrokken 

geweest bij het gehele traject om de me-

dezeggenschap in te richten. Doesburg: 

‘Iedereen werd goed op de hoogte ge-

houden en beschikte over dezelfde infor-

matie. Ook hadden alle organen contact 

met elkaar. Er is een werkgroep gevormd 

die de nieuwe medezeggenschapsstruc-

tuur moest ontwikkelen onder de ver-

schillende wettelijke kaders. De wens van 

de werkgroep was dat er in de nieuwe 

structuur één aanspreekpunt kwam voor 

het college van bestuur en de IKC-direc-

tie op het gebied van medezeggenschap 

over alle onderwerpen binnen het onder-

wijs en de kinderopvang. Ouders en me-

dewerkers moesten bovendien krachtige 

en effi ciënte inspraak kunnen uitoefenen 

via één orgaan. We hebben gekozen voor 

een integrale benadering, dus een optel-

som van de verschillende medezeggen-

schapsrechten en de uitoefening daarvan 

door integrale medezeggenschapsraden.’

Doesburg heeft ervaren dat de deelne-

mers in de werkgroep in eerste instantie 

vanuit hun eigen perspectief deelnamen 

aan de discussies. ‘Maar de leden werden 

zich er steeds meer van bewust dat het 

ging om een gedeelde visie om de kinde-

ren zich zo optimaal mogelijk te laten 

ontwikkelen en dat het belangrijk is on-

derwerpen integraal te behandelen.’

De nieuwe medezeggenschapsstructuur 

is begin maart van dit jaar ingevoerd en 

ziet er als volgt uit: 

– De Centrale UN1EK-raad, de CUR, 

bestaat uit acht leden afkomstig uit de 

ondernemingsraad, de centrale ouder-

commissie kinderopvang en de gmr. De 

CUR overlegt met het bevoegd gezag 

(college van bestuur) en oefent op cen-

traal niveau de informatie-, advies- en 

instemmingsrechten uit van de drie me-

dezeggenschapsorganen. Hier geldt het 

hoogste recht en worden de vraagstukken 

integraal behandeld. De leden zijn nu 

nog afkomstig uit alle organen maar het 

streven is om in de toekomst te werken 

met profi elen.

– De directie is verantwoordelijk voor de 

integrale kindcentra. Medezeggenschap 

vindt plaats via de gmr voor het onder-

wijs en de ondernemingsraad voor het 

personeel en een centrale oudercommis-

sie kinderopvang voor de kinderopvang 

(de reguliere cq. wettelijke raden, die 

zich in een IKC-raad hebben verenigd). 

– Op lokaal niveau is er de IKC-raad die 

bestaat uit acht leden afkomstig uit de 

ondernemingsraad en de lokale ouder-

commissies met medezeggenschapsra-

den. De IKC-raad oefent de informatie-, 

advies- en instemmingsrechten van de 

mr en de oudercommissie uit. Ook hier 

geldt het hoogste recht en worden de 

vraagstukken integraal behandeld.

– Iedere IKC-raad vaardigt iemand af 

voor de adviesraad van de CUR. Deze 

adviesraad dient als klankbord voor de 

CUR en bereidt de door de CUR uit te 

brengen adviezen voor. Hierdoor houdt 

de CUR voldoende voeling met de orga-

nisatie. In de toekomst komt er ook een 

centrale kinderraad. <
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V oor medezeggenschapsraden 

is het niet altijd gemakkelijk 

de eigen rol in een fusieproces 

te bepalen. Dat begint al op het mo-

ment dat het bevoegd gezag de intentie 

tot fuseren aan de mr of gmr bekend-

maakt. Aan zo’n intentiebesluit liggen 

uiteraard overwegingen ten grondslag 

en die onderbouwen het voornemen 

van het bevoegd gezag, maar daarmee 

is voor de (g)mr nog niet duidelijk wat 

de gevolgen van de fusie voor personeel, 

ouders en leerlingen zijn en hoe daar-

mee wordt omgegaan. Toch vraagt het 

bevoegd gezag al om instemming met 

het intentiebesluit. Omdat de gevolgen 

van de fusie nog niet bekend zijn, geven 

de leden van de (g)mr die niet zo maar. 

Het is belangrijk je te realiseren dat je in 

deze fase nog geen instemming geeft 

met het uitvoeren van de fusie, maar ei-

genlijk alleen voor het voorbereiden er-

van. Als die voorbereiding achter de rug 

is en een fusiebesluit heeft opgeleverd, 

is er een nieuwe fase aangebroken, 

waarin het bevoegd gezag de (g)mr op-

nieuw om instemming moet vragen.

Overwegingen

Bij een mogelijke fusie is ook het infor-

matierecht van de mr van belang. Om 

optimaal de medezeggenschapsrechten 

uit te kunnen oefenen, moet een (g)mr 

daarom onverwijld over de fusieplan-

nen worden geïnformeerd. Alleen dan 

kun je nog invloed uitoefenen op het 

uiteindelijke besluit. De overwegingen 

van het bevoegd gezag moeten in ieder 

geval duidelijkheid geven over wat het 

bevoegd gezag met de fusie denkt te 

kunnen bereiken en hoe de fusie kan 

bijdragen aan een breed en kwalitatief 

goed onderwijsaanbod. Om die reden 

kijkt niet alleen de (g)mr, maar ook de 

landelijke, en in het geval van openbaar 

onderwijs de gemeentelijke, overheid 

mee. Bij een besturenfusie liggen de 

overwegingen vaak op het fi nanciële 

vlak. De besturen denken door schaal-

vergroting effi ciënter met de middelen 

te kunnen omgaan. Schaalvergroting 

brengt echter ook risico’s met zich mee, 

zoals het gevaar van onbeheersbaarheid 

van een te grote organisatie en ver-

schraling van het onderwijsaanbod. Bij 

een fusie tussen twee scholen kunnen 

de overwegingen zijn om de gevolgen 

van krimp van het aantal leerlingen op 

Weinig zaken roepen in scholen zoveel emoties op als 
een fusie. Juist omdat een fusie alle betrokkenen zo be-
roert, heeft de wetgever in de Wet medezeggenschap 
op scholen bepaalt in artikel 10h dat de mr hierover een 
instemmingsbevoegdheid heeft. Het lijkt heel logisch, 
maar hoe krijg je al die emoties onder controle en alle 
betrokkenen op één lijn? Dat is heel hard werken en 
soms lukt het ook nog. Paul Kamps

te vangen, maar ook om de bekostiging 

van de school op niveau te houden. 

Kleine scholen zijn nu eenmaal vaak 

armlastig en missen de middelen om 

kwalitatief goed onderwijs in stand te 

houden. Maar een scholenfusie kan ook 

tot de vorming van onderwijskolossen 

leiden, waarin de menselijke maat zoek 

is en bestuurders soms last krijgen van 

grootheidswaanzin. Na een aantal 

slechte ervaringen in het land is de 

overheid er veel aangelegen dat soort 

ontwikkelingen te voorkomen. Daarom 

hebben medezeggenschapsraden niet 

alleen het instemmingsrecht gekregen, 

FUSIE: REDDINGSBOEI 
TEGEN WIL EN DANK?
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Onderdelen fusie-effectrapportage

In de fusie-effectrapportage zijn in ieder geval de volgende zaken opgenomen:

1. de motieven voor de fusie

2. de alternatieven voor de fusie

3. het tijdsbestek waarbinnen de fusie wordt gerealiseerd

4. de te bereiken doelen

5. de effecten van de fusie op de keuzevrijheid, in het bijzonder de effecten van 

de fusie op de spreiding en omvang van de rechtspersonen en scholen in het 

voedingsgebied en de onderwijskundige en bestuurlijke diversiteit van het onder-

wijsaanbod in het voedingsgebied

6. de kosten en baten van de fusie

7. de gevolgen van de fusie voor het personeel en fr leerlingen, waaronder begre-

pen de gevolgen voor de voorzieningen

8. de wijze waarop over de fusie wordt gecommuniceerd

9. de wijze waarop de fusie wordt geëvalueerd.

Wms

Artikel 10h instemmingsbevoegdheid medezeggenschapsraad:

Overdracht van de school of van een onderdeel daarvan, respectievelijk fusie van 

de school met een andere school, dan wel vaststelling of wijziging van het beleid 

ter zake, waaronder begrepen de fusie-effectrapportage, (….).

maar moet ook de minister zelf instem-

men bij (bestuurlijke) fusies, waarbij 

meer dan tien scholen of meer dan 500 

leerlingen betrokken zijn. De belangen 

van de overheid en de betrokkenen bij 

de school kunnen echter verschillen. 

Waar de overheid op macroniveau me-

galomane besturen en onderwijsinstel-

lingen wil voorkomen, is fusie op plaat-

selijk niveau vaak een reddingsboei, 

waarmee sluiting van een school wordt 

voorkomen. Soms zijn besturen ge-

dwongen scholen te sluiten, omdat deze 

onder de opheffi ngsnorm zitten en er 

geen uitzicht is op groei. Dan kan fusie 

een alternatief zijn, waarbij een school 

weliswaar zijn zelfstandigheid verliest, 

maar een kleine locatie wel in stand kan 

worden gehouden. Betrokkenen stem-

men dan tegen wil en dank in met de 

fusie.

Fusieplan 

Nadat de medezeggenschapsraad heeft 

ingestemd met het fusie-intentiebesluit 

start de fase waarin het fusieplan zelf 

wordt geschreven. In deze fase vinden 

verkenningen plaats, brengen de fusie-

partijen de gevolgen van de fusie in 

kaart en schetsen zij de contouren van 

de nieuwe organisatie of school. Dan 

informeren zij alle betrokkenen, ook de 

ouders en eventueel de leerlingen, en 

gaan werkgroepen aan de slag om de 

verschillende aspecten van de fusie te 

beschrijven. Hoe gaat het straks met het 

personeel, moeten er mensen weg of 

naar andere functies? Hoe zit het met 

de huisvesting? Komen de leerlingen in 

grotere groepen te zitten? Hoe wordt 

straks de voor-, tussen- en naschoolse 

opvang geregeld? De (g)mr-leden wor-

den vaak gevraagd actief deel te nemen 

in dergelijke werkgroepen. Tegelijkertijd 

spreken bezorgde achterbanleden ze 

aan. Emoties kunnen dan soms de re-

delijkheid verdringen. Voor de (g)mr is 

dit een belangrijke, maar ook spannen-

de en intensieve fase, waarin ze de wen-

sen en zorgen van personeel, ouders en 

leerlingen over kunnen brengen bij het 

opstellen van het fusieplan. 

Fusie-effectrapportage

Sinds 2011 moet bij fusies in het on-

derwijs een fusie-effectrapportage op-

gesteld worden. Deze rapportage heeft 

de minister nodig om de fusie aan de 

voorwaarden van de overheid te kun-

nen toetsen, maar is op de eerste plaats 

toch het document waarin alle betrok-

kenen kunnen lezen wat de reden is 

voor de fusie, welke doelen er mee wor-

den beoogd en hoe wordt omgegaan 

met de gevolgen. Ter afsluiting van deze 

fase legt het bevoegd gezag de fusie-

effectrapportage ter instemming voor 

aan de (g)mr. Nu pas is dus het mo-

ment aangebroken, waarop (g)mr defi -

nitief ja of nee zegt tegen de fusie. Als 

de raad in het hele proces is meegeno-

men, mag je aannemen dat dit in de 

rapportage is terug te zien. Instemming 

is dan meestal een logische afsluiting 

van dat proces. Heeft de (g)mr aan de 

zijlijn gestaan en is hij niet of onvol-

doende bij de totstandkoming van de 

fusie-effectrapportage betrokken ge-

weest, kan dit leiden tot het onthouden 

van instemming. Dit brengt veel vertra-

ging met zich mee, omdat het besluit 

moet worden aangepast. Mogelijk komt 

dan ook de gang naar de geschillen-

commissie in beeld. 

Paul Kamps is beleidsadvi-
seur van het Bestuur 
Openbaar Onderwijs 
Rotterdam.
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Interpretatiegeschil

ADVIES OF INSTEMMING       

Het bevoegd gezag van een school voor voortgezet 
onderwijs stelt elk jaar de lessentabel voor het vol-
gend schooljaar vast en verzoekt de mr steeds om 
instemming. Maar dit jaar vroeg het bevoegd gezag 
de mr om advies in plaats van instemming. Over de 
lessentabel bereikten partijen een akkoord. Maar 
over de bevoegdheid van de mr – adviesrecht of in-
stemmingsrecht – bleef discussie bestaan. De pmr 
legde daarover een interpretatiegeschil voor aan de 
geschillencommissie. De vraag was of de pmr vol-
doende belang had bij haar verzoek. De geschillen-
commissie oordeelde van wel. Hilde Mertens

D e pmr verzocht de geschillen-

commissie uit te spreken of de 

lessentabel valt onder ‘het 

schoolplan dan wel het leerplan of de 

onderwijs- en examenregeling’, waar-

voor de mr instemmingrecht heeft (arti-

kel 10 aanhef en onder b Wms), of on-

der het lesrooster waarvoor de mr 

adviesrecht heeft (artikel 11 aanhef en 

onder a Wms).

Interpretatiegeschil

Als partijen van mening verschillen over 

de interpretatie van het bepaalde in de 

Wms, het medezeggenschapsstatuut of 

het medezeggenschapreglement, kunnen 

zij dat verschil van mening voorleggen 

aan de geschillencommissie. Dat staat in 

artikel 31 aanhef en onder d Wms. We 

noemen een dergelijk geschil een inter-

pretatiegeschil. De geschillencommissie 

moet dan bindend uitspreken welke in-

terpretatie zij aan de desbetreffende be-

paling in de wet of het reglement moet 

geven (artikel 35 Wms). In de loop der 

jaren zijn al veel interpretatiegeschillen 

aan de geschillencommissie voorgelegd. 

In bijna alle gevallen ging het om een 

verschil van mening tussen het bevoegd 

gezag en het medezeggenschapsorgaan 

over de bevoegdheid die de (g)mr of een 

geleding in de mr heeft ten aanzien van 

een bepaald onderwerp. De geschillen-

commissie heeft dan steeds geoordeeld 

onder welke aangelegenheid van de Wms 

of het medezeggenschapsreglement de 

kwestie valt. Voor partijen geeft een uit-

spraak in een interpretatiegeschil duide-

lijkheid over hoe zij op dat punt met el-

kaar verder moeten.

Ontvankelijkheid: voldoen-
de concreet belang

Voor het indienen van een interpretatie-

geschil is geen termijn bepaald: een of 

beide partijen kunnen het verschil van 

mening vroeg of laat indienen. Maar dat 

betekent niet dat de geschillencommissie 

altijd over elk verschil van mening over 

een bepaling in de Wms of het medezeg-

genschapreglement uitspraak kan doen. 

Vereist is dat de partij die het geschil aan 

de Commissie voorlegt voldoende con-

creet belang bij een uitspraak van de ge-

schillencommissie heeft. Is dat belang er 

niet of niet meer, dan moet de geschillen-
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   OVER DE LESSENTABEL
commissie het verzoek tot behandeling 

van een interpretatiegeschil niet-ontvan-

kelijk verklaren.

De Ondernemingskamer

De voorwaarde dat de verzoeker vol-

doende concreet belang moet hebben bij 

zijn verzoek, speelde in het beroep bij de 

Ondernemingskamer tegen een uitspraak 

van de geschillencommissie. In haar uit-

spraak had de geschillencommissie ge-

oordeeld dat de wijziging van een lesme-

thode neerkomt op een wijziging van het 

schoolplan, waarvoor de mr op grond 

van de Wms instemmingrecht heeft. 

Maar de Ondernemingskamer vernietig-

de deze uitspraak. Zij oordeelde dat de 

geschillencommissie het verzoek van de 

mr niet-ontvankelijk had moeten verkla-

ren, omdat de mr al akkoord was gegaan 

met de nieuwe lesmethode. Over de in-

voering van die methode was dus geen 

concreet geschil meer.

De geschillencommissie

De omstandigheden van de recente casus 

bij de geschillencommissie over de vast-

stelling van de lessentabel voor het vol-

gend schooljaar, waren in feite niet an-

ders. De lessentabel 2016-2017 was al 

met akkoord van de mr vastgesteld en 

een uitspraak van de geschillencommissie 

zou/kon daar geen verandering in bren-

gen. Maar de vraag welke bevoegdheid 

– adviesrecht of instemmingrecht – de 

mr ten aanzien van de lessentabel heeft, 

hield de partijen nog steeds verdeeld. 

Niettemin oordeelde de geschillencom-

missie het verzoek tot behandeling van 

het interpretatiegeschil wel ontvankelijk. 

Er resteert namelijk nog steeds een con-

creet interpretatiegeschil over de be-

voegdheid van de mr ten aanzien van de 

lessentabel. De lessentabel wordt op deze 

school immers jaarlijks vastgesteld, ter-

wijl het bevoegd gezag, in afwijking van 

de gang van zaken in de voorgaande ja-

ren, aan de mr advies in plaats van in-

stemming zal vragen over de lessentabel. 

Het is dus een jaarlijks terugkerend on-

derwerp op de agenda van het bevoegd 

gezag en de mr. Vanwege dit cyclische 

karakter van de lessentabel is de Com-

missie van oordeel dat de partijen nu vol-

doende concreet belang hebben bij een 

uitspraak,  zodat het besluitvormingspro-

ces rond de volgende lessentabel niet 

hoeft te worden verstoord en vertraagd 

door een nieuw interpretatiegeschil. 

De geschillencommissie wijdde ook nog 

aandacht aan het feit dat de pmr en niet 

de mr het geschil had ingediend. De ge-

schillencommissie heeft al verschillende 

keren uitgesproken dat een geleding van 

de mr voldoende belang heeft bij een uit-

spraak in een interpretatiegeschil dat de 

medezeggenschapsbevoegdheid van de 

mr als geheel betreft.

Vervolgens oordeelde de geschillencom-

missie dat de lessentabel op deze school 

onderdeel is van ‘het schoolplan dan wel 

het leerplan of de onderwijs- en examen-

regeling’, waarvoor de mr instemming-

recht heeft.

Ten tijde van de redactie van dit artikel, 

is de termijn van drie maanden voor het 

instellen van beroep tegen de uitspraak 

bij de Ondernemingskamer nog niet 

verstreken. <

• Landelijke Commissie voor Ge-

schillen WMS, uitspraak 16.02 

d.d. 10 mei 2016 inzake 

107152, zie www.onderwijsge-

schillen.nl.

• Beschikking Ondernemingska-

mer d.d. 13 juli 2015 

(ECLI:NL:GHAMS:2015:2899), 

ook te vinden op www.onder-

wijsgeschillen.nl.

Mr. Hilde Mertens is 

directeur/bestuurder 

van de Stichting 

Onderwijsgeschillen 

te Utrecht.

Vanwege het cyclische karakter 
van de lessentabel hebben 
partijen voldoende concreet 
belang bij een uitspraak

•



18 MR magazine, nummer 5, juni 2016

Gekozen!

Bas Daene 

Bas Daene (44), getrouwd met Lies en woonachtig in Brabant, was van oktober 2009 tot no-
vember 2012 mr-lid op de basisschool van zijn dochter Floortje en zoon Bas junior.  Hij ver-
telde op deze plek over zijn ervaringen in de medezeggenschapsraad, maar vond dat na 
drie jaar welletjes en stelde zich niet opnieuw verkiesbaar. Bas werkte in die tijd bij een 
middelgroot ICT-bedrijf, maar heeft ontslag genomen en werd zzp’er. Hij doet nu verslag 
van zijn belevenissen als mr-lid van de middelbare school van Floortje (13). 

De voorspelling van de rector dat het wel goed zou komen met mijn verkiezing voor de mr bleek helemaal te kloppen. 

Weliswaar waren er zes kandidaten voor vier ouderplekken, maar omdat slechts twee leerlingen zich kandidaat hadden ge-

steld, konden de twee resterende zetels voor leerlingen door ouders worden ingenomen. Dat was natuurlijk vooraf be-

kend, maar desondanks zijn toch verkiezingen gehouden. Dat gebeurde om te weten welke vier ouders ook echt op een 

ouderplek werden gekozen. De andere twee, en ik ben er daar één van, zitten dus op een plek die eigenlijk voor leerlingen 

is bedoeld. Ik vind dat een gek idee, maar mij werd verzekerd dat dit helemaal in overeenstemming is met de wet. Wel be-

staat binnen de school de afspraak dat zodra er bij tussentijdse verkiezingen zich voldoende leerlingen aanmelden, de ou-

ders op leerlingplekken deze ter beschikking stellen en zich terugtrekken. Eigenlijk zit ik dus op een ‘schopzetel’ en kan het 

na een jaar weer gedaan zijn met mijn lidmaatschap. Dat die leerlingen zich niet kandidaat stellen, vind ik wel zorgelijk. Ik 

neem me dan ook voor dat dit een van mijn eerste aandachtspunten is in de nieuwe mr. Misschien moet ik Floortje als ze 

straks in de tweede klas zit, aansporen lid te worden. De wetenschap dat zij zodoende een einde maakt aan mijn mr-lid-

maatschap, zou daarbij weleens kunnen helpen. Ondertussen vertel ik in ieder geval het komend schooljaar op deze plek 

over mijn ervaringen. Die verkiezingen waren overigens al een ervaring op zich. Vorige keer schreef ik dat ik mijn cv op 

moest sturen en daarbij ook in maximaal 500 woorden mijn motivatie plus een pasfoto! Die stonden een dag later allemaal 

op de website van de school. Dochter Floortje was dat ook niet ontgaan en het feit dat nu alle leerlingen deze informatie 

over haar vader konden lezen, bracht de verzoening met mijn mogelijk mr-lidmaatschap niet dichterbij. Wat mij als ICT’er 

bijzonder aansprak was dat de verkiezingen digitaal werden gehouden. Alle ouders ontvingen een unieke code, waarmee 

eenmalig een verkiezingswebsite kon worden geopend. Op die website stond alle informatie over de kandidaten en ze 

konden een keuze maken door op een rode button voor de naam van hun favoriete kandidaten te klikken. Prima in elkaar 

gezet en vermoedelijk goed beveiligd tegen fraude, 

maar toch vraag ik me wel af hoe deze aanpak zich ver-

houdt tot de bepaling in ons medezeggenschapsregle-

ment dat de verkiezingen plaatsvinden bij geheime en 

schriftelijke stemming. Als zzp’er had ik die website trou-

wens zelf wel willen bouwen, want de school heeft daar 

een paar duizend euro voor betaald. Volgens mij kan dat 

beter en goedkoper. Jammer dat de integriteitscode 

van de school het onmogelijk maakt mij die opdracht te 

geven. Dan maar mijn goede diensten gratis beschik-

baar stellen voor de mr. Ik heb er zin in! <



Heeft u vragen of zaken waar u tegenaan loopt?

MR magazine hoort ze graag van u. Mail uw vraag 

naar de redactie van MR magazine: leonie@ldbcom-

municatie.nl. Redactielid Loulène Boersma beant-

woordt uw vragen in een van de volgende nummers. 

Ze is jurist bij Verus in Woerden.
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In de Wms staat dat de oudergeleding van 
de mr een instemmingsbevoegdheid heeft 
als het gaat om het vaststellen of wijzigen 
van de hoogte en de bestemming van de 
vrijwillige ouderbijdrage. Op mijn school 
int de mr de ouderbijdrage, maar is dit wel 
correct? En is in de Wms ook geregeld hoe 
de verantwoording van de ontvangen mid-
delen moet plaatsvinden. Moet de pmr 
daar achteraf mee instemmen? 

De oudergeleding van de mr heeft op grond van artikel 13 lid 1 

onder c  Wms inderdaad een instemmingsbevoegdheid wanneer 

het bevoegd gezag een voorgenomen besluit voorlegt om de hoogte 

en de bestemming van de ouderbijdrage vast te stellen. Hierbij int 

het bestuur/directeur de vrijwillige ouderbijdrage en zeker niet de 

mr. In de Wms is verder geregeld dat ook de bestemming duidelijk 

moet zijn: een helder overzicht van alle te verwachten kosten. De 

hoogte en de bestemming staan in de schoolgids, waarbij vermeld  

moet worden dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Aangeraden wordt 

alle kosten op één plaats in de schoolgids te zetten. De inspectie 

controleert jaarlijks of scholen deze informatie in de schoolgids 

vermelden. Naar aanleiding van een onderzoek naar de vrijwillige 

ouderbijdrage is de inspectie hier in haar communicatie nog duide-

lijker over. Voor de personeelsgeleding is geen medezeggenschaps-

rol weggelegd, wel krijgt zij het voorgenomen besluit ter informatie 

aangeboden. Daarbij wordt ook een overzicht verstrekt van de be-

weegredenen voor het voorstel en de gevolgen die de uitwerking 

van het voorstel heeft voor personeel, ouders en leerlingen.

Verbouw 

Mijn mr heeft van de directeur te horen ge-
kregen dat onze school in de zomervakan-
tie wordt verbouwd, zodat er ook ruimte 
ontstaat voor een andere school. Het is 
niet de bedoeling dat de twee scholen 
gaan samenwerken. Welke bevoegdheid 
heeft de mr in dit geval?

Op grond van artikel 11 onder n van de Wms heeft de mr een 

adviesbevoegdheid voor nieuwbouw of belangrijke verbouwing 

Ouderbijdrage van de school. Het lijkt mij wel voor de hand liggen dat de scho-

len afspraken maken over het gebruik van één gebouw, zoals 

over de tijdstippen van pauzes. Indien uw bestuur meer wil, zo-

als een duurzame samenwerking of een scholenfusie, moeten 

andere voorgenomen besluiten ter advies of instemming worden 

voorgelegd aan de betreffende twee medezeggenschapsraden.

Verplaatsing 

In het concept Integraal Huisvestings Plan  
(IHP) van de gemeente staat dat onze 
school verplaatst moet worden van wijk A 
naar wijk B. Omdat de verplaatsing in het 
IHP is opgenomen, staat volgens mijn be-
stuur de mr buiten spel. Is dit juist?

Zowel openbaar als bijzonder onderwijs is gebonden aan het 

IHP van een gemeente. Voordat het besluit genomen wordt, 

zijn schoolbesturen echter gehoord. Dit overleg is op overeen-

stemming gericht. Besturen moeten in dit stadium hun (g)mr 

raadplegen voordat de gemeenteraad een besluit neemt. En dat 

is met een concept IHP aan de orde. Uw bestuur mag de mr 

in dit stadium dus niet buiten spel zetten. In de Wms is de me-

dezeggenschapsbevoegdheid ‘verplaatsen dan wel verhuizen 

van een school’ niet expliciet genoemd. Uit uitspraken van de 

geschillencommissie is op te maken dat bij verplaatsing sprake 

kan zijn van een wijziging van de organisatie van de school. 

Besluiten over de huisvesting zijn in beginsel aan te merken als 

een fundamentele wijziging in de organisatie, zoals omschre-

ven in artikel 11 lid 1 onder f Wms. Leidt de verplaatsing niet 

tot een inbreuk op de bestaande organisatie, dan is de beoogde 

medezeggenschapsaangelegenheid niet van toepassing.  <
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I n principe moet iedere leraar zijn ei-

gen registratie gaan bijhouden. Straks 

kunnen u en ik dan zonder veel pro-

blemen achterhalen wie er leraar is en 

welke bevoegdheden en bekwaamheden 

hij of zij bezit. Dan kunnen we zien welke 

leraren voldoen aan de in de desbetref-

fende sector geldende officiële beroeps-

standaarden. Leraren die niet aan deze 

standaarden voldoen, verliezen hun re-

gistratie. En niet-geregistreerd zijn, bete-

kent dat zij geen les mogen geven aan 

een door de overheid bekostigde of er-

kende school. Het register maakt op deze 

manier de leraar zichtbaar. Het dient 

daarmee verschillende doelen. Volgens de 

regering moeten daardoor alle leraren op 

een gestructureerde wijze werken aan 

hun bekwaamheidseisen, wat nu niet in 

alle gevallen gebeurt. Naar de burger 

kunnen leraren zich gemakkelijker profi-

leren als groep, wat hun zelfvertrouwen 

en het aanzien en de aantrekkelijkheid 

van het beroep wellicht ten goede komen. 

Tenslotte kan het register een aanzet zijn 

om in de verdere toekomst heldere nor-

men over de groep van leraren in een 

sector te formuleren en te handhaven.

Voordeel van de twijfel

Het idee van het lerarenregister leunt op 

de gezondheidszorg. Daar geldt al lange-

re tijd de verplichting voor elke zorgver-

lener die zich op de markt van door de 

verzekering gedekt aanbod wil begeven, 

zich te laten registreren in het BIG-re-

gister (BIG = Beroepen Individuele Ge-

zondheidszorg) en te blijven voldoen aan 

de voorwaarden die daarvoor gelden in 

verband met de beroepskwaliteit. Dat de 

wetgever een registerplicht voor elke le-

raar gaat regelen, is onvermijdelijk geble-

ken. Vormen van vrijwillige registratie 

zijn tot nog toe faliekant mislukt.  

Ondanks de lange discussie hierover en 

de vele momenten waarop de beroepsre-

gistratie aan de orde is geweest, zeggen 

nog steeds veel leraren dat ze niet van 

die mogelijkheid op de hoogte waren. 

Weer anderen vinden het gewoon een 

hopeloos bureaucratisch gedoe, dat hen 

afleidt van waarvoor ze eigenlijk betaald 

worden: lesgeven en begeleiden. Toch, 

denk ik, moet het register op zijn minst 

het voordeel van de twijfel worden ge-

gund. De lerarenstand verdient een 

maatschappelijk smoel. Ook een collec-

tief besef van professionaliteit onder de 

leraren en van daarmee verbonden maat-

schappelijke verantwoordelijkheid is van 

belang. Want erger dan het lange tijd is 

geweest, kan bijna niet meer. De Weten-

schappelijke Raad voor het Regeringsbe-

leid (WRR) stelt in een in 2013 uitgeko-

men studie vast dat Nederland bij 

leraren meer in kwantiteit dan kwaliteit 

heeft geïnvesteerd. In plaats van meer 

van leraren te verlangen en ze beter te 

betalen, is Nederland het tegenoverge-

stelde traject ingeslagen. Ook is hun pro-

fessionalisering nog maar half geslaagd. 

De registerplicht is in ieder geval een be-

gin van een antwoord.

HET LERARENREGISTER

Ruim twintig jaar nadat de eerste ideeën hierover over circuleerden, 
is het dan zover. Eind april werd een wetsvoorstel ingediend dat er-
voor zorgt dat alle (bevoegde) leraren in het PO, VO en MBO worden 
opgenomen in een algemeen te raadplegen, door de overheid be-
heerde, gegevensbank: het lerarenregister1. Hoewel hierover door le-
raren reeds kritiek is geuit, is dit ontegenzeggelijk een maatregel die 
in hun belang is. Paul Zoontjens

Een vuist van de beroepsgroep

Registerplicht vanuit overheid is 
onvermijdelijk gebleken



Paul Zoontjens is 

bijzonder hoog leraar 

onderwijsrecht aan 

de Universiteit van 

Tilburg.
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Samenhang met andere 
veranderingen 

Natuurlijk mag het register niet op zich-

zelf staan. De beroepsgroep moet per 

sector standaarden ontwikkelen die hel-

dere criteria voor herregistratie opleve-

ren. Ook moet een goede, toegankelijke 

structuur van bijscholingscursussen ont-

staan voor de verdere invulling van ver-

eiste bekwaamheden. Verder moet in het 

schoolbeleid en bij elke werkgever en le-

raar afzonderlijk het bewustzijn groeien 

over professionaliteit en kwaliteit. 

Er zijn nog drie andere interessante zaken 

te noemen die in het wetsvoorstel worden 

geregeld. Voor het eerst wordt het beroep 

van leraar inhoudelijk gedefi nieerd, name-

lijk als ‘het binnen de kaders van het on-

derwijskundig beleid van de school, ver-

antwoordelijkheid dragen voor het 

vakinhoudelijke, vakdidactische en peda-

gogische proces in de school’. Hoewel er 

misschien best wel wat aan te merken valt 

op deze defi nitie, is het een serieuze po-

ging om een begin van professionaliteit 

neer te zetten. Het wetsvoorstel bepaalt 

verder dat aan de leraren een ‘zelfstandige 

verantwoordelijkheid’ toekomt ‘als het 

gaat om het beoordelen van de onderwijs-

prestaties van leerlingen’. Meer specifi ek 

gaat het over ‘voldoende zeggenschap’ 

over: ‘a. de inhoud van de lesstof, b. de 

wijze waarop de lesstof wordt aangeboden 

en de middelen die daarbij worden ge-

bruikt, c. de te hanteren pedagogisch-di-

dactische aanpak op de school en de wijze 

waarop daar uitvoering aan wordt gege-

ven, waaronder de begeleiding van de 

leerlingen en de contacten met ouders, d. 

het in samenhang met de onderdelen a, b, 

en c, onderhouden van de bekwaamheid 

van de leraren als onderdeel van het 

team’. 

Tenslotte bepaalt het wetsvoorstel dat het 

bevoegd gezag in overleg met de leraren 

een professioneel statuut vaststelt, ‘waar-

in de afspraken zijn opgenomen over de 

wijze waarop de zeggenschap van leraren 

(..) wordt georganiseerd.’ Bij het opstel-

len van dat professioneel statuut moet de 

bestuurder ook de professionele stan-

daard van de beroepsgroep in acht ne-

men. Het grote belang van het professio-

nele statuut is dat het per school moet 

worden vastgesteld. Niet alleen het resul-

taat, maar vooral ook het proces om 

daartoe te komen is relevant. Er vindt 

dan een breed gesprek plaats over de rol 

en plaats van de docenten in de school. 

Dat hoeft nooit af te zijn en dat is waar-

schijnlijk ook niet het geval. Maar nu is 

er een noodzaak om dat gesprek te voe-

ren en te blijven voeren. En dat is pure 

winst. Want een school zonder leraren is 

geen school; een school zonder goede le-

raren is geen goede school. <

 1 Wijziging van de Wpo, Wec, Wvo en Web in verband met 
de invoering van het lerarenregister en het registervoor-
portaal, Kamerstukken II 2015/2016, 34 458, nrs. 1-4.
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Het werk als ambtelijk secretaris bij de 

fi nanciële dienstverlener bevalt hem bij-

zonder goed. Jacco Verbrugge had hier-

voor verschillende functies bij banken 

en verzekeringsmaatschappijen. Bij Ae-

gon begon hij acht jaar geleden op de 

afdeling Schade. ‘Als ik ergens werk, 

voel ik me onderdeel van het bedrijf. 

Maar op de schadeafdeling is je blikveld 

toch beperkt. Ik wilde graag meer van 

de organisatie zien en wilde graag in de 

ondernemingsraad. In een vorige baan 

was ik ook or-lid geweest. Maar naast 

mijn werk had ik er te weinig tijd voor. 

Toen de vacature voor ambtelijk secreta-

ris, een fulltime functie bij Aegon, voor-

bij kwam, besloot ik te solliciteren en 

werd aangenomen. Ik heb verschillende 

opleidingstrajecten gevolgd om dit werk 

te kunnen doen. Het bevalt me tot nu 

toe erg goed. Ik hoor en zie veel en kan 

de or-leden goed ondersteunen en advi-

seren bij hun werkzaamheden. Het werk 

wordt er ook interessanter op, omdat de 

Wet op de ondernemingsraden zich 

steeds meer uitbreidt. Zo kunnen mede-

werkers nu ook meebeslissen over de 

pensioenregeling.’

Kun je iets meer over Comperio vertellen?

‘Onder de stichting Comperio vallen 28 

openbare basisscholen, waaronder twee 

scholen voor speciaal basisonderwijs, in 

de gemeenten Oost- en Weststellingwerf 

in het zuidoosten van de provincie Fries-

land. Er werken circa 300 personeelsle-

den op een totaal van ruim 2900 leerlin-

gen. De stichting staat op het punt te 

fuseren met Primo, een stichting met 15 

basisscholen in de gemeente Opsterland.’

Waarom ben je in de mr en in de gmr ge-

gaan en wat zijn je ervaringen?

‘Twee jaar geleden attendeerde mijn 

vrouw, die in de ouderraad van de 

Vensterschool zit, mij op een vacature in 

de mr. Ze dacht dat het wel iets voor mij 

was, omdat ik al ervaring met or-werk 

had. Ik  ben een keer gaan kijken en niet 

meer weggegaan. Ik ben ook direct in de 

gmr terechtgekomen, eerst een paar keer 

als vervanger van een personeelslid, maar 

omdat zij vrij snel daarna vertrok, ben ik 

haar automatisch opgevolgd. Van onze 

mr gaat er namelijk maar één vertegen-

woordiger naar de gmr. Ik vind het inte-

ressant om te doen en omdat niemand 

anders wilde, was het een logische stap. 

Weet je, als niemand wat doet, komt er 

nooit iets van de grond. De organisatie 

van de gmr is goed geregeld. Van alle me-

dezeggenschapsraden zit er een verte-

genwoordiger in de gmr, maar het dage-

lijks bestuur heeft het meeste contact met 

de bestuurder. Daarnaast zijn er twee 

werkgroepen, een voor fi nanciën en een 

voor personeel.  Vier keer per jaar komt 

de gehele gmr bij elkaar.’ 

Welke ontwikkelingen spelen er nu?

‘De fusie met Primo stond hoog op de 

gmr-agenda toen ik er bij kwam. De gmr 

is ook vanaf het begin in het fusietraject 

meegenomen. We hebben goed gekeken 

naar de voordelen van de fusie. En die 

zijn duidelijk aanwezig. Beide stichtingen 

besparen kosten door samen in één pand 

te gaan zitten en gezamenlijk de inkoop 

en de ICT te doen. Ook kunnen we de 

krimp in het gebied beter opvangen. Je 

kunt scholen eenvoudiger samenvoegen 

en docenten in een groter gebied laten 

rouleren. Ook staan we sterker richting 

de politiek, zowel naar de gemeenten als 

de provincie die soms voor bepaalde pro-

jecten budgetten beschikbaar stelt. Beide 

Jacco Verbrugge (47) is ambtelijk secretaris van de on-
dernemingsraad bij Aegon. Hij woont in het Friese 
Noordwolde, is getrouwd en heeft twee dochters die op 
OBS de Vensterschool zitten. Hij is sinds twee jaar lid van 
de mr en de gmr van de stichting Comperio waar de 
Vensterschool deel van uitmaakt. Leonie de Bruin

 Jacco Verbrugge:

 ‘Ga er voor de 
volle 100 procent voor!’
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Interessante ontwikkelingen, boeiende discussies, 

bruikbare tips? Wilt u hier meer over vertellen in 

deze rubriek, stuur dan een mail naar:

leonie@ldbcommunicatie.nl onder vermelding van 

MR-lid in beeld.

Colofon
MR magazine is een uitgave van Wolters 
Kluwer Nederland BV

Hoofdredacteur
Leonie de Bruin,
leonie@ldbcommunicatie.nl

Redactie
Loulène Boersma, Paul Kamps, Hilde 
Mertens, Birgitte Plasmans, Frederik Smit

Redactieadres
Wolters Kluwer, t.a.v. MR magazine
Postbus 4, 2400 MA Alphen aan den Rijn

Uitgever
Alexander Oldeman

Contactpersoon Wolters Kluwer
Frank Hulshof,
frank.hulshof@wolterskluwer.com

Grafi sche vormgeving 
COLORSCAN BV, www.colorscan.nl

Abonnementen
Actuele abonnementsprijzen vindt u op 
www.wolterskluwer.nl/shop. Abonnemen-
ten op tijdschriften kunnen schriftelijk of 
per e-mail tot uiterlijk drie maanden voor 
het einde van de abonnementsperiode 
worden opgezegd. Bij niet tijdige opzeg-
ging wordt het abonnement automatisch 
met een jaar verlengd. 

Abonnementenadministratie 
en informatie
Wolters Kluwer t.a.v. klantenservice 
Postbus 23, 7400 GA Deventer
info@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.nl/klantenservice

Verzending en facturering
Intermedia bv

Advertentieverkoop
Recent
Postbus 17229
1001 JE Amsterdam
020-3308998, info@recent.nl

Wolters Kluwer Nederland BV legt de ge-
gevens van abonnees vast voor de uit-
voering van de (abonnements-) overeen-
komst. De gegevens kunnen door 
Wolters Kluwer, of zorgvuldig geselec-
teerde derden, worden gebruikt om u te 
informeren over relevante producten en 
diensten. Indien u hier bezwaar tegen 
heeft, kunt u contact met ons opnemen. 
Op alle uitgaven van Wolters Kluwer zijn 
de algemene leveringsvoorwaarden van 
toepassing. Deze kunt u lezen op www.
wolterskluwer.nl of opvragen via tel: 0570-
673344.

ISSN 1872-6569

Hoewel aan de totstandkoming van deze 
uitgave de uiterste zorg is besteed, aan-
vaarden de auteur(s), redacteur(en) en 
Wolters Kluwer geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten en onvolkomenhe-
den, noch voor de gevolgen hiervan. 

Auteursrecht
Alle rechten in deze uitgave zijn voorbe-
houden aan Wolters Kluwer Nederland 
BV. Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geau-
tomatiseerd gegevensbestand of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen, of enige an-
dere manier zonder voorafgaande schrif-
telijke toestemming van Wolters Kluwer. 
Voor zover het maken van kopieën uit 
deze uitgave is toegestaan op grond van 
art. 16h t/m 16m Auteurswet 1912 jo. Be-
sluit van 27 november 2002, Stb. 575, 
dient men de daarvoor wettelijk verschul-
digde vergoeding te voldoen aan de 
Stichting Reprorecht te Hoofddorp (Post-
bus 3051, 2130 KB).

stichtingen zouden per 1 januari van dit 

jaar al zijn samengevoegd, maar het is 

uitgesteld omdat een van de gemeenten 

nog aanvullende vragen en een aantal be-

zwaren had. Gelukkig is in april toch 

goedkeuring gekomen. Per 1 juli gaat de 

fusie van start, in het nieuwe schooljaar 

moet alles rond zijn. Wij hebben als gmr 

nauwlettend in de gaten gehouden of al-

les via de regels verliep en dat was het ge-

val. Er komt een nieuwe constructie voor 

de medezeggenschap, daar zijn we nu 

mee bezig. De scholen worden regionaal 

geclusterd en van elk cluster gaat een 

vertegenwoordiger naar de gmr. De fusie 

heeft het grootste deel van de tijd in be-

slag genomen.’

Hoe communiceren jullie met de achterban?

‘Omdat in de huidige situatie elk gmr-lid 

in een mr zit, verloopt de communicatie 

eigenlijk heel natuurlijk. Iedereen brengt 

in zijn of haar eigen mr verslag uit. Daar-

naast heeft de gmr heeft een eigen website 

waar de mr-leden alle informatie kunnen 

vinden. Het is wel lastig om de website 

goed actueel te houden, dat kan nog veel 

beter. Maar ja, je moet er wel de tijd voor 

hebben. Misschien dat de gmr meer ge-

bruik zou kunnen maken van sociale me-

dia. Ook zouden de medezeggenschapsra-

den onderling wel wat actiever moeten 

netwerken. We kunnen veel kennis en er-

varing delen.’

Heb je tips voor andere (g)mr-leden?

‘Wees je ervan bewust dat je invloed niet 

zo groot is. Maar ben je gmr-lid ga er 

dan wel voor de volle 100 procent voor. 

Realiseer je je dat je er echt tijd voor 

moet vrijmaken. Is er een vergadering 

van de gmr, ga er dan naartoe. En dat 

geldt ook voor personeelsleden. Het gaat 

toch over hun baan. Daar worden de be-

langrijke beslissingen genomen. Ik mis 

die gedrevenheid bij het personeel soms 

wel. Ouders zijn vaak feller en hebben 

meer overtuigingskracht.’ <



samen maken we het 
allerbeste onderwijs

Nieuwe wet maakt 
meer mogelijk!

Volg nu een training bij AOb scholing. 
Als enige Cedeo-erkend.

 Komend schooljaar verandert in het 
po en het vo de wetgeving rondom 

medezeggenschap. De mr krijgt 
noodzakelijke kosten, zoals opleiding, 
voortaan rechtstreeks vergoed van 
het bevoegd gezag. Zonder dat de 

faciliteitenregeling nog nodig is! Met de 
hele mr op cursus? Een programma op 

maat? Of liever een individuele cursus in 
utrecht.

 
Basis medezeggenschap

Verdieping medezeggenschap
Financiën

Taakbeleid, formatieplan, fi nanciën
Bezuinigingen

Good Governance
 

Met jouw inzet 
en ons cursusaanbod 

haal jij het beste 
uit jezelf

neem contact 
met ons op 

scholing@aob.nl 
0900 463 62 62

het nieuwe 
cursusaanbod 
staat nu online 
aobscholing.nl
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