Sluiting nevenvestiging tegengehouden

OK: KOSTEN RECHTSBIJSTAND VERGOED
Het was een hete zomer voor de ouders van een nevenvestiging van
een basisschool: de vestiging zou na de vakantie niet meer opengaan
wegens een tekort aan leerlingen. Het bevoegd gezag had daartoe
besloten zonder de deelraad advies te vragen. De raad schakelde een
advocaat in. Omdat het bevoegd gezag maar een klein deel van de
kosten van rechtsbijstand wilde vergoeden, stelde de deelraad daarover een vordering in bij de Ondernemingskamer. Ook vroeg de deelraad vernietiging van het besluit tot sluiting van de nevenvestiging
bij de geschillencommissie. Hilde Mertens
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Taak wetgever
De gebrekkige regeling in de WMS van de vergoeding van de kosten van rechtsbijstand houdt de medezeggenschap in het onderwijs al jaren bezig. Er is veel over
gepubliceerd en er zijn concrete voorstellen tot verbetering van de WMS gedaan*.
Vele onderwijsorganisaties hebben er bij de minister op aangedrongen de WMS
op onder meer dit punt te wijzigen. Ze hoopten dat de in artikel 46 WMS voorge-

- Hof Amsterdam Onderne-

schreven evaluatie van de wet in het parlement zou leiden tot een wijziging van de

mingskamer 17 juli 2008, rol-

kostenregeling. Maar in het Algemeen Overleg van 27 juni 2012 van de vaste

nummer 106.006.523/01 OK

commissie van OCW over de evaluatie van de WMS bleef demissionair minister

- Hof Amsterdam Onderne-

Van Bijsterveldt bij haar standpunt dat de WMS voldoet en verbeteringen moge-

mingskamer 17 juli 2012, rol-

lijk zijn zonder de wet te wijzigen (zie ook het artikel op pagina 15). De Onderne-

nummer 200.107.415/01 OK

mingskamer heeft haar steentje bijgedragen door de tekst van de WMS met be-

- Landelijke Commissie voor Ge-

trekking tot de kostenregeling zo toe te passen dat deze in de praktijk werkbaar is.

schillen WMS 2 augustus 2012,

Een pragmatische oplossing voor een nijpend probleem. Maar dit is niet de ko-

zaaknummer 12.13, 105501

ninklijke weg om tekortkomingen in de WMS te verbeteren. Er blijft een taak voor

- www.onderwijsgeschillen.nl

de wetgever weggelegd!
* F. Brekelmans en J. Sperling, ‘Doeltreffender en meer effect’, Juridische evalua-
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tie van drie knelpunten in de Wet medezeggenschap scholen uit de praktijk van de
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