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De Doelstelling van Stichting Onderwijsgeschillen

Onderwijsgeschillen bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of de cao's
verplicht zijn voor onderwijsinstellingen en biedt daarbij ook mediation aan als vorm van
geschiloplossing.
Naast het zijn van het ene loket voor geschillencommissies en mediation, vervult Onderwijsgeschillen
de functie van Expertisecentrum op het gebied van geschilbeslechting en rechtsbescherming in het
onderwijs in Nederland.

De rechtsvorm van de organisatie is een stichting met twee organen: de Raad van Toezicht en het
Bestuur.
Het Bestuur geeft leiding aan het bureau van de organisatie, dat de geschillencommissies en het
Expertisecentrum ondersteunt.

Organogram van Onderwijsgeschillen:

Raad van Toezicht en Bestuurder
Stichting Onderwijsgeschillen heeft een bestuurder en een Raad van Toezicht.
Directeur/bestuurder is mr. H.E. (Hilde) Mertens.

De Raad van Toezicht is sedert 1 oktober 2013 als volgt samengesteld:
• mr. H. (Herman) T. van der Meer, voorzitter, president van het gerechtshof Amsterdam
• mr. drs. C. (Christ’l) W.M. Dullaert, lid, directeur/oprichter van Le Tableau BV
• drs. B. (Bernard) J.F. Fransen MSc, lid, bestuursadviseur in het onderwijs en bedrijfsleven.

Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
De belangrijkste verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn:
 toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de Stichting Onderwijsgeschillen
 goedkeuring van de jaarrekening, de begroting en de meerjarenbegroting
 klankbord zijn voor de bestuurder
 werkgever zijn van de bestuurder.

Bijeenkomsten Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft in 2015 vier maal voltallig vergaderd, in aanwezigheid van de
directeur/bestuurder.
Vaste onderdelen op de agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de
update/rapportage van de bestuurder over de organisatie, de tussentijdse financiële exploitatierapportage en de lopende zaken binnen de stichting. Jaarlijkse onderdelen zijn de
(meerjaren)begroting en financiële jaarstukken, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht
behoeven.
In het verslagjaar is in het bijzonder aan de orde geweest: het businessplan 2015 – 2019 en de daarop
af te stemmen activiteiten.

Voorts heeft enkele malen bilateraal overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter Raad van Toezicht en
de bestuurder, waaronder het jaarlijks functionerings-/beoordelingsgesprek van de directeur/
bestuurder.
Vermeldenswaard is ook dat mr. drs. C.W.M. Dullaert, vanuit haar hoedanigheid van lid Raad van
Toezicht, benoemd is tot voorzitter van de Stichting Sociaal Fonds Onderwijsgeschillen.

Activiteiten 2015
Het bureau
Stichting Onderwijsgeschillen vormt het landelijke en onafhankelijke loket voor geschillen van allerlei
aard binnen het gehele onderwijs in Nederland en draagt zorg voor de administratieve en juridische
ondersteuning van de commissies. Daartoe beschikt de organisatie over een professioneel bureau met
een team van deskundige medewerkers, met daarin ervaren onderwijsjuristen. Het bureau vervult ook
een belangrijke informatieve functie; werkgevers, werknemers, studenten, leerlingen, ouders,
medezeggenschapsorganen en overige belangstellenden kunnen zich met vragen over de commissies
en de procedures altijd tot het bureau wenden.
Bij het bureau van Onderwijsgeschillen waren in het verslagjaar werkzaam:
mr. H.E. (Hilde) Mertens
L.D. (Lilian) Schouten
A.H. (Anna Hilde) Lindeboom
drs. B. (Birgitta) van Bommel
G.C. (Gert) Zwijnenburg
mr. J. J. (Joost) van Beek
mr. R.M. (Roswitha) de Bekker
mr. J.A. (Arne) Breunesse
mr. H.J. (Ellen) van der Ende
mr. O.A.B. (Olga) Luiken
mr. A.H. (Anja) Pranger
mr. S.J.F. (Stephan) Schellens
mr. M. (Maarten) Smulders
mr. F. (Fleur) Terpstra
drs. J. (Jeroen) van der Velzen
mr. A.A. (Annette) Veraart
E.M. (Els) Clarijs
J. (Jeannette) Craane
T.F.G.M. (Dorien) van der Maat
A. (Amy) Noort
A. (Anneke) Strietman
E. (Eva) Telkamp
E. (Esther) Bogte

directeur/bestuurder
stafmedewerker
adviseur P&O
informatiespecialist
administrateur
secretaris
secretaris/mediator/coördinator rechtspositie
secretaris/mediator
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris /coördinator fuwa en passend onderwijs
secretaris
webredacteur en secretaris
secretaris/mediator/coördinator klachten
secretaris/mediator/coördinator mediation
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat (tot 14 april)
medewerker secretariaat (van 15 juni)
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat (tijdelijk)

Er zijn vier coördinerende secretarissen (rechtspositie, functiewaardering, klachten en mediation).
De coördinatie op gebied van medezeggenschap ligt bij de directeur/bestuurder.

Deskundigheidsbevordering
De medewerkers volgen regelmatig scholingen en in company trainingen om hun kennis en
vaardigheden op peil te houden en te verbeteren. Vermeldenswaard is dat in 2015 een vierde secretaris
het mediation-assessment gehaald heeft. Daarmee heeft Onderwijsgeschillen nu vier MfNgeregistreerde mediators in dienst. Twee mediators zijn in 2015 gestart met de opleiding
arbeidsbemiddeling. De secretarissen en bestuurder (en gedeeltelijk ook de informatiespecialist en de
stafmedewerker) hebben in company trainingen schrijf- en presentatievaardigheden gevolgd.

Kennisdeling
Onderwijsgeschillen biedt haar kennis en deskundigheid actief aan, niet alleen via haar website maar
ook via workshops (op gebied van medezeggenschap, klachten en mediation) en publicaties (zie
publicatieoverzicht).

Kantoor
Onderwijsgeschillen is zelfstandig gevestigd in Utrecht. De organisatie beschikt over passende
professionele huisvesting met naast werkkamers ook een receptie, zittings- en vergaderzalen en een
aantal gescheiden wachtruimtes voor partijen.
Bezoekadres:

postadres:

Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2 te Utrecht
telefoon: 030-2809590
fax: 030 – 2809591

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
websites: www.onderwijsgeschillen.nl en www.infowms.nl
e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl & mediation@onderwijsgeschillen.nl

Nieuwe Commissies

In het verslagjaar zijn twee nieuwe Commissies ondergebracht bij Onderwijsgeschillen:
• Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO
• Commissie van Beroep Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
Voorts is aan het eind van het jaar in oprichting: Commissie van Beroep Certificering
Schoolleidersregister PO.

De Commissies

De geschillencommissies zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
 beroep
 functiewaardering
 klachten
 medezeggenschap
 passend onderwijs
 diverse (CAO-interpretatiecommissie, DGO-commissie voor geschillen tussen vakorganisaties en
schoolbestuur, Bezwarencommissie Schoolbestuurbeslissingen, Geschillencommissies CAO
Bestuurders PO en VO).

Ten aanzien van medezeggenschap is Onderwijsgeschillen de enige organisatie die deze commissies in
stand houdt: de drie landelijke medezeggenschapscommissies (po/vo, mbo, en hbo/wo) zijn bij
uitsluiting van andere organisaties ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.
Ook de geschillencommissies in het kader van ‘passend onderwijs’ zijn door het ministerie van OCW
ondergebracht bij uitsluitend Onderwijsgeschillen.
De volgende 15 commissies worden zijn door Onderwijsgeschillen in stand gehouden:
 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
 Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap deelnemers en ouders mbo
 Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
 Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs













Landelijke Geschillencommissie passend onderwijs
Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring
Commissie van Beroep po
Commissie van Beroep vo
Commissie van Beroep mbo
Commissie van Beroep hbo
Landelijke Bezwarencommissie functiewaardering po, vo en mbo
Commissie voor Geschillen DGO
Commissie voor Geschillen CAO-MBO
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (po, vo, mbo en hbo)
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen

De commissies die door andere organisaties in stand worden gehouden, en waarvoor
Onderwijsgeschillen op verzoek van die organisaties de administratieve en juridische ondersteuning
verzorgt zijn:













Bezwarencommissie CAO-VO
in stand gehouden door partijen bij de cao vo
Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders PO
in stand gehouden door de Bestuurdersvereniging PO en de VTOI (Vereniging van Toezichthouders
in het Onderwijs)
Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO
in stand gehouden door de Onderwijsbestuurdersvereniging VO en de VTOI
Landelijke Bezwarencommissie functieordenen HBO
in stand gehouden door de Vereniging Hogescholen
Commissie van Beroep Islamitische Scholen
in stand gehouden door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO)
Landelijke Geschillencommissie OOGO (op overeenstemming gericht overleg) –
ondersteuningsplan,
in stand gehouden door de VNG, PO-Raad en VO-raad.
Landelijke Geschillencommissie OOGO – jeugdplan
in stand gehouden door de VNG, PO-Raad en VO-raad.
Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
in stand gehouden door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie (ISBO)
Commissie van Beroep Schoolleidersregister PO
in stand gehouden door Stichting Schoolleidersregister PO
Commissie van Beroep Kenniscentra Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven
In stand gehouden door WKBB (werkgeversvereniging kenniscentra beroepsonderwijs
bedrijfsleven)

De regelingen voor de commissies zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd: instellingsregeling,
reglementen, benoemingsperiodes, vergoedingen enz. Wat de inhoudelijke behandeling van zaken
betreft, werken de commissies onafhankelijk van het bestuur. De Stichting faciliteert.

Aansluitingen 2015
In 2015 waren bij de Commissies, waar geen aansluiting van rechtswege voor geldt, in totaal
aangesloten bij Onderwijsgeschillen:
• 30 hbo-instellingen met 1 of meer hogescholen
• 43 mbo instellingen
• 47 vo-besturen met 1 of meer scholen
• 254 po-besturen met 1 of meer scholen (inclusief po/vo besturen)
• 121 samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Alle instellingen voor po, (v)so, vo, bve, hbo en de openbare universiteiten zijn van rechtswege
aangesloten bij de medezeggenschapscommissies van Onderwijsgeschillen.
De scholen voor po, vo en (v)so zijn van rechtswege aangesloten bij de
Landelijke
Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs en de Landelijke
Geschillencommissie passend onderwijs

Behandelde zaken
In het verslagjaar waren bij alle commissies tezamen in totaal 630 zaken in behandeling waarvan 120
zaken uit voorgaande jaren. In totaal zijn er in het verslagjaar 241 uitspraken/adviezen/mediations
geweest.
Aantallen zaken en uitspraken/adviezen/mediations over 2015
Per 1 januari 2015 nog in behandeling
120
Dit kalenderjaar aangemeld
510
Totaal
630

Uitspraken/adviezen
ingetrokken
vaststellingsovereenkomsten mediation
nog in behandeling
op zitting gepland
in fase conceptuitspraken/adviezen
in mediation

241
302 (*)
2
85
28
27
2

(*) Met de invoering van mediation bij Onderwijsgeschillen is er ook gekozen voor een andere
werkwijze voor de behandeling van klachten. Bij binnenkomst van een klacht wordt er door de
mediators telefonisch contact opgenomen met alle partijen die bij de klacht betrokken zijn. Tijdens dat
telefoongesprek wordt besproken op welke wijze de klacht het beste behandeld kan worden. Hiervoor
zijn drie routes:
Route 1: Interne klachtbehandeling (op niveau van school of bestuur)
Route 2: Mediation
Route 3: Formele klachtenprocedure
De opbrengst hiervan is dat deze telefoontjes vaak leiden tot oplossing van de klacht op het niveau van
het schoolbestuur, waardoor een formele procedure voor de klachtencommissie voorkomen wordt.

Jaarverslagen
Van de activiteiten van de commissies wordt jaarlijks verslag uitgebracht. In 2015 zijn de jaarverslagen
2014 van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de Landelijke Commissie van
Geschillen WMS (LCG WMS) gepubliceerd op de website en daarnaast in gedrukte vorm verschenen en
toegezonden aan de aangesloten scholen en besturen. De jaarverslagen van de overige commissies zijn
gepubliceerd op de website.

Overige activiteiten van Onderwijsgeschillen in 2015

Mediationdesk
In september 2015 is de mediationdesk van Onderwijsgeschillen ingericht. Dat is het informatiepunt
voor alle partners uit het onderwijsveld (besturen, directies, medezeggenschapsorganen, ouders,
leerlingen en studenten). De mediationdesk verstrekt alle informatie over (de werkwijze bij) mediation.
Twee medewerkers secretariaat hebben een op maat gesneden training gevolgd voor de
beantwoording van de mediation-vragen. Onderwijsgeschillen beschikt over vier Mfn gecertificeerde
mediators. Ook is een nieuwe brochure ontwikkeld.

WMS congres 2015
op 11 november 2015 organiseerde Onderwijsgeschillen samen met het project Versterking
medezeggenschap het 9e landelijke WMS congres onder de titel: Ambitie en versterking
Het congres werd financieel gesteund door het Ministerie van OCW. Het was bestemd voor alle leden
(G)MR (ouders, leerkrachten en leerlingen), Ondersteuningsplanraden, schoolbesturen, directies en
andere geïnteresseerden in het primair, (voortgezet)speciaal en voortgezet onderwijs. Het congres
werd goed bezocht. Met ruim 350 deelnemers was het congres volgeboekt.
Tijdens het plenaire gedeelte is onder meer aandacht besteed aan de wijziging van de Wet
medezeggenschap op scholen, die op 1 augustus 2016 verwacht wordt.
Ook werd de release van het boek ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht’, een uitgave van het
Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen gepresenteerd. De directeur/bestuurder van
Onderwijsgeschillen heeft het eerste exemplaar overhandigd aan Joke Sperling, auteur van het boek.
P. Abbing heeft als leider van het project Versterking medezeggenschap een update van het project
gegeven.
Er werden 46 verschillende workshops in drie rondes verzorgd door ouder- en onderwijsorganisaties.
Onderwijsgeschillen heeft drie workshops verzorgd: ‘Medezeggenschap en mediation’, ‘ Samen werken
aan passend onderwijs’ en ‘Uit de praktijk van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS’. De
presentaties, een foto- en een video-impressie zijn beschikbaar op de website.

Kwaliteitsbeleid
In het kader van kwaliteitsbeleid is in 2015 onder deskundige externe begeleiding gestart met digitale
evaluaties onder partijen die een uitspraak of advies van een commissie hebben ontvangen. Gekozen is
voor een eerste korte pilot waarna e.e.a. wordt geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Overzicht activiteiten in 2015 voor de commissies (en medewerkers)
• 16 maart: overleg tussen de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) en het College
voor de Rechten van de Mens
• 20 april: Congres passend onderwijs in 1 dag, met een inleiding door mr. Hilde Mertens over de
eerste adviezen van de Geschillencommissie passend onderwijs. Voorafgaand aan dit congres heeft
er een interview met mr. Hilde Mertens gestaan in het vakblad Passend onderwijs Magazine, nr. 2,
2015.
• 28 mei een studiemiddag bij Onderwijsgeschillen van de werkgroep Leiding van staf van de
Nederlands Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR), met een presentatie van Stephan Schellens,
secretaris/coördinator passend onderwijs, over de jurisprudentie van de Geschillencommissie
passend onderwjs.
• 30 september: interne scholingsochtend voor een aantal commissies(*) van Onderwijsgeschillen
over passend onderwijs (*LCG WMS, GPO, LBT, Arbitragecommissie passend onderwijs en 2 OOGOcommissies).
• 30 september: presentatie Commissie fusietoets Onderwijs voor de LCG WMS en secretarissen.

Websites en ICT
Nieuwe website Onderwijsgeschillen
Op 7 juli 2015 is de nieuwe website van Onderwijsgeschillen online gegaan. De site bevat een
toegangsportaal voor de verschillende groepen gebruikers die de website dagelijks raadplegen:
schoolbesturen, leerlingen, studenten, ouders, medezeggenschapsorganen en juridische professionals.
Ook zijn de samenvattingen van de geanonimiseerde uitspraken en adviezen van de Commissies
redactioneel vernieuwd. De nieuw gekozen vorm verbetert de internet-zoekresultaten, waardoor de
uitspraken van de Commissies sneller gevonden worden.

Website infoWMS
Onderwijsgeschillen onderhoudt de website infowms.nl.
Naast verstrekking van informatie over de Wms en de bevoegdheden van de
medezeggenschapsorganen, worden de modelreglementen en -statuten op deze website actueel
gehouden.
De website biedt ook plaats aan het project Versterking medezeggenschap, waarin alle
onderwijsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Op de website bevinden zich ook een toolkit en
publicaties.

Social media
Alle actualiteiten, van en over de organisatie en uitspraken van LCG WMS en passend onderwijs worden
structureel op Linkedin en Twitter geplaatst. Dat geldt ook voor de actualiteiten van de website
Infowms.
Digitale nieuwsbrieven 2015
In 2015 is een digitale themabrief passend onderwijs verzonden naar ruim 765 abonnees
In 2015 zijn er 10 maandelijkse digitale nieuwsbrieven met uitspraken en adviezen en actualiteiten
verzonden naar 1161 abonnees.

Interne nieuwsbrieven
De medewerkers van Onderwijsgeschillen ontvangen wekelijkse interne attenderingslijsten, voorzien
van nieuws, wet- en regelgeving, kamerstukken en jurisprudentie. Vanuit deze attenderingslijsten
worden voor een aantal commissies (beroep, klachten, medezeggenschap en passend onderwijs)
regelmatig nieuwsbrieven opgesteld.

Uitgaven en publicaties Onderwijsgeschillen 2015
•

•

•
•

September 2015: map met leaflets met praktische informatie over Onderwijsgeschillen en de meest
relevante commissies en mediation t.b.v. schoolbesturen in po en vo.
Oktober 2015: 2 nieuwe brochures:
Landelijke klachtencommissie (LKC). Drie routes om een klacht op school op te lossen,
Utrecht: Onderwijsgeschillen oktober 2015.
Mediation bij Onderwijsgeschillen. In goed overleg tot een oplossing komen,
Utrecht: Onderwijsgeschillen oktober 2015.
J. Arends, Zakboek medezeggenschap WMS, Utrecht: Onderwijsgeschillen 2015
een release met daarin opgenomen de Wet medezeggenschap op scholen
J. Sperling, Wet medezeggenschap op scholen toegelicht, Utrecht: Onderwijsgeschillen 2015
2e herziene druk bewerkt door F.H.J.G. Brekelmans

Artikelen, columns en interviews medewerkers Onderwijsgeschillen
De instelling van een interne redactieraad heeft geleid tot bevordering van publicaties
• R. Benjamins, ‘Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen’, Passend
Onderwijs Magazine, 2015-2, p. 12-14. Interview met Hilde Mertens over de eerste adviezen van de
Geschillencommissie passend onderwijs
• R. de Bekker, ‘Het entreerecht: goed dat het wordt afgeschaft!’, School en Wet, 2015-3, p. 14-16.
• J.J. van Beek, ‘Er is hoop voor (te) kleine scholen’, Friesch Dagblad, 2015 - 4 juli
• H. E Mertens, ‘Nieuwe regeling onderwijstijd’, MR magazine 2015-5, p. 8-9
• Leo Klijn, Annette Veraart, ‘Onveilige schoolomgeving, pesten, thuiszitten leerling: bespreking van
een casus’, Nederlandse Mediation. 2015-3, p. 84-86

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leo Klijn, Annette Veraart, Kim Richel, ‘Thuiszitten leerling: bespreking van een casus’, Nederlandse
Mediation. 2015-3, p. 86-89
Rob Voorwinden, ‘Mediation brengt boze ouder en leerkracht bijeen’, Het Onderwijsblad 2015-17, p.
10-11: Interview met Annette Veraart en Arne Breunesse.
O.A.B. Luiken, ‘Zorg- en onderzoeksplicht: verwachtingen’, Kader Primair 2015-4, p. 22-23
S. Schellens, ‘De toelaatbaarheidsverklaring: gift of last?’, Passend Onderwijs Magazine 2015-6, p. 6-9
H.E. Mertens, ‘Beleid ten aanzien van het schoolkamp: heeft oudergeleding instemmingsrecht?’, MR
magazine. 2015-1, p. 14-15.
H.E. Mertens, ‘Interpretatiegeschil: wijzigt het schoolplan bij invoering nieuwe rekenmethode?’, MR
magazine. 2015-3, p. 16-17.
H.E. Mertens, ‘Handhaving enige school in het dorp: fusie gaat niet door’, MR magazine 2015-4, p.
16-17.
H. E Mertens, ‘Nieuwe regeling onderwijstijd’, MR magazine 2015-5, p. 8-9
H.E. Mertens, ‘Geschillencommissies in het Nederlandse onderwijs en het gelijk van een goed
gesprek’. Nederlands-Vlaams tijdschrift voor Mediation en conflictmanagement 2015-2, P 52-64.

Het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen
Kwaliteit vereist voortdurende aandacht. Daarom heeft Onderwijsgeschillen een Expertisecentrum dat
gericht is op de verbetering van de kwaliteit van de geschilbeslechting in het onderwijs, zowel op
gebied van wet- en regelgeving als wat betreft de praktijk van de geschillencommissies. De
werkzaamheden van het Expertisecentrum hebben aldus effect op de inhoud en organisatie van
geschilbeslechting en de werkwijze van de commissies.
Samenstelling van het Management Expertisecentrum
Het managementteam (MT) van het Expertisecentrum was in het verslagjaar samengesteld uit
onafhankelijke externe deskundigen:
 prof. mr. D. Mentink
 drs. dr. E. Roede
 mr. dr. J. Sperling
Het MT draagt zorg voor de programmering van het Expertisecentrum en formuleert de opdrachten
voor extern onderzoek en trekt de externe (onderzoeks)deskundigen aan. Bij alle activiteiten van het
Expertisecentrum wordt het onderwijsveld actief betrokken.
Activiteiten in 2015
Het MT van het Expertisecentrum is in 2015 zeven maal bijeen geweest.

Wet medezeggenschap op scholen toegelicht. Er is een vervolg uitgebracht op de publicatie van mr. J.
Sperling uit oktober 2013. Deze 2e herziene druk is bewerkt door F.H.J.G. Brekelmans. Deze publicatie
bevat artikelsgewijze toelichting op de Wet medezeggenschap op scholen (Wms). De opgenomen
wetsgeschiedenis en relevante rechtspraak geven inzicht in de betekenis van de bepalingen van de
Wms. De tweede druk is bijgewerkt tot 1 augustus 2015. De uitgave is te bestellen via de website.
Procedure alternatieve voorstellen medezeggenschapsraad.
In opdracht van het ministerie van OCW heeft het Expertisecentrum een Handreiking opgesteld voor
ouders voor het voorstellen van alternatieven ingeval van een voorgenomen fusie of sluiting van een
school. Het concept van de Handreiking is voor commentaar voorgelegd aan (de organisaties in) het
Project Versterking medezeggenschap en aan de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS.

De commentaren zijn zoveel als mogelijk verwerkt waarna het Expertisecentrum zijn advies
‘Handreiking aan de MR voor het voorstellen van alternatieven bij fusie of sluiting van een school’ begin
2016 heeft aangeboden aan de staatssecretaris. Deze Handreiking bevat ook een toelichting op het
onderscheiden stappenplan en een samenvattend overzicht van relevante wetgeving en rechtspraak.
Dit advies van het Expertisecentrum heeft de instemming van LCG WMS.

Voorts heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de volgende bijeenkomsten:
Regionale WMS bijeenkomst voor bestuurders.
Tijdens deze bijeenkomst zal de jurisprudentie van de LCG WMS worden behandeld. De eerste
bijeenkomst wordt op
4 april 2016 als pilot georganiseerd.
Expertmeeting Medezeggenschap Integrale Kindcentra (IKC’s)
De inrichting van de medezeggenschap in de IKC’s, waarin kinderopvang en onderwijs samenwerken, is
niet eenvoudig omdat er twee wettelijke regelingen door elkaar lopen: de Wet op de
ondernemingsraden (voor de kinderopvang) en de Wet medezeggenschap op scholen (voor het
onderwijs). Het is een actueel onderwerp dat ook in de politiek aandacht vraagt. Het Expertisecentrum
werkt mee aan de organisatie van een Expertmeeting in maart 2016 om te komen tot een analyse van
en oplossing voor dit medezeggenschapsprobleem in de IKC’s.

Meer informatie:

De website van Onderwijsgeschillen bevat meer informatie over de activiteiten en publicaties van het
Expertisecentrum.
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