Uitspraaknr. G456
Datum:
2 mei 1994
Soort geschil:
Reglementsgeschil
Partijen:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, nader aan te duiden als
bevoegd gezag
-tegende medezeggenschapsraad van de openbare school voor so en vso mlk, de Frans Lafeberschool, te
Gouda, nader aan te duiden als medezeggenschapsraad (MR)
Overwegende met betrekking tot de feiten:
Het geschil
Bij brief van 28 april 1993 heeft het bevoegd gezag de MR een concept-medezeggenschapsreglement
ter instemming voorgelegd, alsmede een aantal artikelen van het reglement voor de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs (GMR). Voorafgaand aan deze
toezending had reeds oriënterend overleg over een wenselijke invulling van het reglement
plaatsgehad.
Nadat het bevoegd gezag de reacties van alle aangeschreven MR'en had ontvangen heeft het een
tussenstap in de besluitvorming ingelast, waarmee beoogd werd de MR'en de kans te geven kennis te
nemen van de reactie van het bevoegd gezag op de diverse commentaren. Tevens werd de MR'en
gevraagd of zij hun instemming aan het ten dele aangepaste reglement konden geven.
Bij brief van 7 februari 1994 heeft de MR het bevoegd gezag laten weten bij zijn eerder ingenomen
standpunt te blijven dat hij geen deel wenste uit te gaan maken van de GMR en zijn definitieve
instemming aan het voorstel onthouden.
Het bevoegd gezag heeft vervolgens besloten zijn voorstel te handhaven en het reglementsgeschil,
overeenkomstig artikel 19, lid 1, onder b, WMO 1992, aanhangig gemaakt bij de Landelijke geschillencommissie voor het openbaar onderwijs, hetgeen is gebeurd bij schrijven van 8 februari 1994.
De MR heeft er van afgezien een verweerschrift bij de commissie in te dienen. De commissie heeft
een openbare zitting gehouden op 6 april 1994 te Gouda. Op deze zitting heeft de MR verzuimd te
verschijnen. Onder handhaving van zijn standpunt heeft het bevoegd gezag een nadere toelichting
gegeven.
Het bevoegd gezag heeft op grond van onderstaande overwegingen in zijn voorstel voor een
medezeggenschapsreglement in artikel 28 opgenomen de bepaling dat:
de school is aangesloten bij een door het bevoegd gezag ingestelde gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Het bevoegd gezag is van mening dat het, met name in het kader van het project Weer Samen Naar
School voor de hand ligt de Frans Lafeberschool eveneens bij de GMR te betrekken. Het is in het
algemeen van mening dat het gemeenschappelijke belang van die school met het basisonderwijs
groter is dan met het overige speciaal onderwijs, dat voornamelijk voortgezet speciaal onderwijs is of
zmlk betreft. Het wijst er op dat de school voor speciaal onderwijs De Regenboog altijd al bij die GMR
betrokken is geweest. Het voorziet dat er veel aangelegenheden in de sfeer van personeelsbeleid en
huisvesting zullen zijn, waarbij van een gemeenschappelijk belang tussen alle bij de GMR betrokken
scholen sprake is.

Om te voorkomen dat de GMR voorstellen behandelt die het bevoegd gezag ten onrechte aan de
GMR voorgelegt, heeft het bevoegd gezag de waarborg in het reglement vastgelegd dat eerst
tweederde meerderheid van de GMR moet instemmen met de behandeling van het betreffende
voorstel vanwege het gemeenschappelijke belang dat daarmee gemoeid is voor de bij de GMR
aangesloten scholen, inclusief die voor speciaal onderwijs.
De medezeggenschapsraad heeft op grond van onderstaande overwegingen zijn instemming
onthouden aan het voorstel van het bevoegd gezag in artikel 28 van het
medezeggenschapsreglement op te nemen de bepaling dat:
de school is aangesloten bij een door het bevoegd gezag ingestelde gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad.
Uit correspondentie met het bevoegd gezag blijkt het standpunt van de MR dat er nooit sprake zal zijn
van een echt gemeenschappelijke MR als niet alle scholen daarin vertegenwoordigd zijn. Het feit dat
twee scholen voor speciaal onderwijs daarbij niet betrokken worden belet de MR zijn goedkeuring te
hechten aan de eigen deelname. Hij is bevreesd dat de belangen van de scholen voor speciaal
onderwijs steeds ondergeschikt zullen worden bevonden bij die van het basisonderwijs. De MR lijkt
het daarom veel wenselijker een aparte GMR voor het speciaal onderwijs in te richten.
Overwegende ten aanzien van het recht:
De commissie constateert dat door de afwezigheid van de MR ter zitting het standpunt van het
bevoegd gezag onweersproken is gebleven dat de gemeenschappelijke belangen tussen de twee
scholen voor speciaal onderwijs, de Frans Lafeberschool en De Regenboog, en de scholen voor
basisonderwijs groter zijn dan die tussen alle scholen voor speciaal onderwijs. Gelet hierop en gelet
op de waarborg die het bevoegd gezag in het reglement heeft opgenomen dat eerst tweederde
meerderheid van de GMR moet bepalen of een voorstel inderdaad wel van gemeenschappelijk belang
is, komt de commissie tot geen andere conclusie dan dat het standpunt van het bevoegd gezag dat
deelname van de MR van de Frans Lafeberschool aan de GMR van het primair onderwijs gewenst is,
niet onredelijk is.
Concluderende:
dat het bevoegd gezag bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid heeft voorgesteld in
artikel 28 van het medezeggenschapsreglement te bepalen dat de Frans Lafeberschool voor so en
vso mlk is aangesloten bij de door het bevoegd gezag ingestelde GMR.
Den Haag, 2 mei 1994
De adjunct-secretaris, (drs. M.R. Backer)
De voorzitter, (mr. B.K. Olivier)

