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Deze nieuwsbrief informeert u over een aantal actuele onderwerpen, die van belang zijn
in het kader van medezeggenschap.

Wijziging WMS i.v.m. Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Per 1 januari 2017 worden diverse nieuwe bepalingen van kracht als gevolg van de Wet versterking
bestuurskracht onderwijsinstellingen. Dit heeft ook gevolgen voor de Wet Medezeggenschap Scholen
(WMS). In deze nieuwsbrief wordt besproken wat de gevolgen van deze wet zijn als het gaat om
medezeggenschap.
Medezeggenschapsdocumenten
Als gevolg van de wetswijziging wordt de WMS op diverse plaatsen gewijzigd en zullen - in het verlengde
daarvan – schoolorganisaties ook het eigen Medezeggenschapsstatuut en de Medezeggenschapsreglementen aan te passen. En als dat toch dient te gebeuren, is dat tevens een goed ijkmoment om te
checken of in deze documenten ook de wijzigingen van de afgelopen jaren verwerkt zijn. Of zodanig
verouderd zijn of niet meer aansluiten bij de huidige of gewenste invulling van medezeggenschap. In
deze nieuwsbrief doen wij een aanbod om deze aanpassingen c.q. update voor u uit te voeren.
Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen
Door deze wet zijn bepalingen van kracht geworden die gevolgen hebben voor de verschillende
onderwijswetten (WPO, WEC, WVO, WEB en WHW) en voor medezeggenschap (WMS) in het primair
en voortgezet onderwijs. Voor PO en VO zijn deze bepalingen ook van toepassing in Caribisch
1
Nederland met uitzondering van de wijzigingen in de WMS . Aanleiding is een aantal incidenten die het
vertrouwen in en de legitimiteit van het huidige besturingsmodel onder druk hebben gezet.
Om de gevolgen voor medezeggenschap in het juiste perspectief te zetten, zijn de belangrijkste
bepalingen van deze kaderwet op een rij gezet:
Aanstelling bestuurders door Raad van Toezicht
Benoemingsprocedure nieuwe bestuurders op basis van vooraf openbaar gemaakt benoemingsprofiel en
betrekken van medezeggenschap daarbij. Naast het bevorderen van de kwaliteit van beoogde
bestuurder gaat het hier m.n. om het verkrijgen van draagvlak vanuit de gehele onderwijsorganisatie.
Medezeggenschap:
Ter bevordering van de openheid en transparantie (basistaak medezeggenschap) krijgt de (G)MR een
formele rol in de benoemingsprocedure en aanstelling van bestuurders door:
 Adviesrecht vaststelling benoemingsprofiel bestuurder;
 Adviesrecht benoeming en ontslag bestuurder.
Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, waarin een
vertegenwoordiging namens de personeelsgeleding èn de ouder- resp. leerlingengeleding zitting neemt.
Interne en externe toezicht
Deze maatregelen zijn van invloed op het handelen van interne en externe toezichthouder en daarnaast
ook op dat van de bestuurders en de medezeggenschapsraad.
Intern
Binnen de huidige wet- en regelgeving ziet de Raad van Toezicht toe op het functioneren van het
bestuur, maar ontbreekt het aan een wettelijke basis om zich te laten informeren door andere geledingen
binnen de organisatie. De wetgeving wordt nu zodanig aangepast dat de toezichthouder minimaal twee
keer per jaar overleg voert met de (G)MR. De toezichthouder is daardoor beter geïnformeerd en
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Voor Caribisch Nederland is sinds 1 januari 2014 een afwijkende regeling van toepassing m.b.t. medezeggenschap. Aanpassing
van de documenten is voor deze schoolorganisaties niet aan de orde. De schoolorganisaties waar we contact mee hebben, zullen
we hierover ook nog uitgebreider over informeren.
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daarmee ook in staat om goede feedback te geven aan de bestuurder. Voor de onderwijsorganisatie
betekent dit dat de openheid en transparantie verbeterd wordt.
Extern
De interne toezichthouder wordt bij wet verplicht de Inspectie van Onderwijs te informeren over
(mogelijke) risicovolle ontwikkelingen (meldingsplicht). Daardoor kan de externe toezichthoudende rol
beter uitgeoefend worden.
Medezeggenschap:
 Minimaal twee maal overleg voeren met het interne toezichthoudend orgaan.
Faciliteiten medezeggenschap
Hoewel veel schoolorganisaties een faciliteitenregeling kennen, is bij wet nu geregeld dat
medezeggenschapsraden in PO en VO voortaan rechtstreeks alle noodzakelijke kosten vergoed krijgt
zonder dat daarvoor nog een faciliteitenregeling vereist is. De (G)MR moet het bevoegd gezag wel
vooraf in kennis stellen van de te maken kosten voor in elk geval het raadplegen van deskundigen en het
voeren van rechtsgedingen. Doet de MR dat niet, dan komen die kosten niet ten laste van het bevoegd
gezag.
Medezeggenschap:
 Opstellen begroting voor in redelijke wijze te maken kosten, maar in elk geval voor de kosten
m.b.t. het raadplegen van externe deskundigen en het voeren van rechtsgedingen.
Nalevingsgeschillen
Alle geschillen kunnen voortaan neergelegd worden bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
(LCG WMS). Dit was al het geval voor instemmings- en adviesgeschillen alsmede interpretatiegeschillen,
maar is nu ook van toepassing voor nalevingsgeschillen (voorheen Ondernemingskamer).Dit betekent
een meer laagdrempelige voorziening waar niet de bijstand van een advocaat vereist is. Nalevingsgeschillen zullen zowel door de MR als door het bevoegd gezag kunnen ingediend worden.
Daarnaast krijgt de (G)MR de bevoegdheid om de LCG WMS te vragen om het bestuur te verplichten om
besluiten ongedaan te maken dan wel de uitvoering na te laten. Ook krijgt de LCG WMS de bevoegdheid
om een (G)MR te ontbinden als deze zijn verplichtingen niet nakomt.
Medezeggenschap:
 Bevoegdheid tot het doen van verzoek aan LCG WMS om genomen besluit ongedaan te maken
dan wel de uitvoering na te laten;
 Voorleggen adviesgeschil aan geschillencommissie als het bestuur ten onrechte geen advies aan
de (G)MR heeft gevraagd;
 Versterken verantwoordelijkheid voor uitoefenen medezeggenschap en aansprakelijk op
nalatigheid.
Leerlingenparticipatiebeleid
Elke school voor V(S)O stelt leerlingenparticipatiebeleid vast. Daarin wordt geregeld hoe de inspraak en
betrokkenheid van leerlingen wordt georganiseerd binnen de school.
Medezeggenschap:
 Instemmingsbevoegdheid leerlingengeleding (G)MR m.b.t. de vaststelling en wijziging van het
leerlingenparticipatiebeleid.

Aanbod aanpassing statuut en reglementen
Als gevolg van de wetswijzigingen dienen de medezeggenschapsdocumenten aangepast te worden.
Deze onderhoudsbeurt voeren we graag voor u uit voor de prijs van € 195,- (excl. btw). Wij checken dan
ook gelijk of uw documenten ook verder voldoen aan de wettelijke bepalingen.
Tevens adviseren we u graag over de (her)inrichting van medezeggenschap in uw organisatie en het
bijstellen van de wettelijke documenten.
Voor meer informatie en uw vragen kunt u contact opnemen met:
Sjoerd Boonstra (s.boonstra@interabc.nl / 06-13147901).
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