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1. De doelstelling van Stichting Onderwijsgeschillen
Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke organisatie die ondersteuning verleent bij de
behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in het onderwijs. De organisatie
bundelt de diverse geschillencommissies die op grond van de wet en/of cao’s verplicht zijn
voor onderwijsinstellingen. Daarnaast biedt zij mediation aan als vorm van geschiloplossing.
Kwaliteit, transparantie en professionaliteit staan hierbij centraal.
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
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2. 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 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 2016 vier maal 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: een nieuw besturingsmodel voor de
organisatie met een tweehoofdige leiding, bestaande uit een eindverantwoordelijk
directeur/bestuurder en een adjunct-directeur.
Voorts heeft de Raad van Toezicht voorafgaand aan drie vergaderingen gesprekken gevoerd
met één of meer voorzitters van geschillencommissies :
-

februari-vergadering: de voorzitter en vicevoorzitters van de Geschillencommissie passend
onderwijs (GPO).
- mei-vergadering: de voorzitter van de Landelijke Commissies voor Geschillen WMS (LCG
WMS)
- september/vergadering: de voorzitter van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(LKC).
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.
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3. Activiteiten 2016
Het bureau
Stichting Onderwijsgeschillen vormt het landelijke en onafhankelijke loket voor geschillen van
allerlei aard binnen het gehele onderwijs in Nederland. De organisatie 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
mr. H.J. (Ellen) van der Ende
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. W.A.C. (Wina) van der Hek
mr. O.A.B. (Olga) Luiken
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
W. (Wendy) Meder
A. (Amy) Noort
A. (Anneke) Strietman
E. (Eva) Telkamp
E. (Esther) Bogte
(Laila) Essakali

directeur/bestuurder
adjunct-directeur (v.a. 01.09.16 tot 01.09.16 secretaris)
stafmedewerker
adviseur P&O
informatiespecialist
administrateur
secretaris
secretaris/mediator/coördinator rechtspositie
secretaris/mediator
secretaris (vanaf 01.10.16)
secretaris
secretaris/coördinator fuwa en passend onderwijs
secretaris
webredacteur
secretaris/mediator /coördinator klachten
secretaris/mediator/coördinator mediation
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat – stage bbl leerling (vanaf aug. 2016)
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
medewerker secretariaat
stagiaire HBO rechten (tot 01.07.16)

Medio april is een interne vacature opengesteld voor een adjunct-directeur. Onderdeel van de
selectieprocedure was een assessment. Per 1 september 2016 is mr. H.J. (Ellen) van der Ende
benoemd tot adjunct-directeur per 1 september jl. Tot 1 september was zij werkzaam als
secretaris bij Onderwijsgeschillen.
Er zijn vier coördinerende secretarissen (rechtspositie, functiewaardering, klachten en
mediation). De coördinatie op gebied van medezeggenschap ligt bij de directeur/bestuurder.
Onderwijsgeschillen is gecertificeerd als Erkend Leerbedrijf voor MBO-stages; de eerste BBL
stagiaire is m.i.v. 1 augustus 2016 geplaatst in een administratieve functie op het secretariaat.
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Deskundigheidsbevordering
De medewerkers volgen regelmatig scholingen en in company trainingen om hun kennis en
vaardigheden op peil te houden en te verbeteren.
Kennisdelen
Onderwijsgeschillen biedt haar kennis en deskundigheid actief aan, niet alleen via haar
website maar ook via workshops, lezingen (op gebied van medezeggenschap, passend
onderwijs, 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
3524 SJ Utrecht
030-2809590

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
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4. Commissies
In het verslagjaar zijn drie nieuwe Commissies ondergebracht bij Onderwijsgeschillen:
• Commissie van Beroep Certificering Schoolleidersregister PO
• Commissie van beroep hbo, waar alle hogescholen op basis van de cao hbo bij zijn
aangesloten
• Sectorale ontslagcommissie hbo, waar alle hogescholen op basis van de cao hbo bij zijn
aangesloten
De Commissies
De geschillencommissies zijn onder te verdelen in de volgende categorieën:
• beroep en cao (rechtspositie)
• klachten
• passend onderwijs
• medezeggenschap
• functiewaardering
• overig
Op een aantal terreinen is Onderwijsgeschillen de enige organisatie die de
geschillencommissies organiseert en ondersteunt.
Deze terreinen betreffen de medezeggenschap en passend onderwijs: drie landelijke
medezeggenschapscommissies (po/vo, mbo, en hbo/wo) en de geschillencommissies op
gebied van passend onderwijs (GPO en LAS) zijn door de minister van OCW ondergebracht bij
Onderwijsgeschillen.
De nieuwe Landelijke Commissie van beroep hbo en de sectorale ontslagcommissie hbo zijn
door partijen bij de cao hbo per 1 september 2016 ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.
De nieuwe landelijke Commissie van beroep funderend onderwijs is door partijen bij de cao
po en de cao vo per 1 januari 2017 ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen.
Met de instelling van deze nieuwe landelijke Commissies van beroep is met ingang van 1
januari 2017 een einde gekomen aan de bevoegdheid van voorgaande commissies van beroep
in het hbo, vo en po.
De volgende 15 commissies werden in 2016 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 functie ordenen hbo
In stand gehouden door de Vereniging Hogescholen
Commissie van Beroep Islamitische Scholen (tot 1 januari 2017).
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
Werd in stand gehouden door WKBB (werkgeversvereniging kenniscentra
beroepsonderwijs bedrijfsleven)

De regelingen voor de commissies zijn zoveel mogelijk geharmoniseerd: instellingsregeling,
reglementen, benoemingsperiodes, vergoedingen enz.
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Wat de inhoudelijke behandeling van zaken betreft, werken de commissies onafhankelijk van
het bestuur. De Stichting faciliteert.
Aansluitingen 2016
In 2016 waren bij de Commissies, waar geen aansluiting van rechtswege voor geldt, in totaal
aangesloten bij Onderwijsgeschillen:
• 38 hbo-instellingen met 1 of meer hogescholen
• 49 mbo instellingen
• 78 vo-besturen met 1 of meer scholen
• 269 po-besturen met 1 of meer scholen
• 125 samenwerkingsverbanden passend onderwijs
Alle instellingen voor po, (v)so, vo, mbo, 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 en sinds 1 september 2016 zijn alle hbo instellingen
(bijzonder onderwijs) op grond van de cao hbo aangesloten bij de Commissie van beroep hbo
en de sectorale ontslagcommissie hbo die zijn ondergebracht bij Onderwijsgeschillen.
Behandelde zaken
In het verslagjaar waren bij alle commissies tezamen in totaal 502 zaken in behandeling
waarvan 84 zaken uit voorgaande jaren. In totaal zijn er in het verslagjaar 211
uitspraken/adviezen/mediations geweest.
Aantal zaken en uitspraken/adviezen/mediation over 2016
Per 1 januari 2016 nog in behandeling
84
Dit kalenderjaar aangemeld
418
Totaal
502
Uitspraken/adviezen
Ingetrokken/gesloten
vaststellingsovereenkomsten na mediation
nog in behandeling
op zitting gepland
in fase conceptuitspraken/adviezen

207
217 (*)
8
73
18
14

(*) Met de invoering van mediation bij Onderwijsgeschillen is gekozen voor een
werkwijze voor de behandeling van klachten die zoveel mogelijk gericht is op oplossing van de
klacht zonder formele klachtbehandeling. Bij binnenkomst van een klacht wordt door een
secretaris van Onderwijsgeschillen telefonisch contact opgenomen met alle partijen die bij de
klacht betrokken zijn.
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Tijdens dat telefoongesprek bespreken zij op welke wijze de klacht het beste behandeld kan
worden.
Er 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.
In het verslagjaar heeft deze werkwijze in 57 klachten geleid tot een oplossing op het niveau
van de school en/of bestuur, waarna de klacht werd ingetrokken
Jaarverslagen
De commissies van Onderwijsgeschillen brengen jaarlijks verslag uit van hun activiteiten. De
jaarverslagen worden gepubliceerd op de website van Onderwijsgeschillen. Daarnaast zijn in
2016 de jaarverslagen 2015 van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) in gedrukte vorm verschenen en
toegezonden aan de aangesloten scholen en besturen.
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5. Overige activiteiten van Onderwijsgeschillen in 2016
WMS congres 2016
Op 9 november 2016 organiseerde Onderwijsgeschillen samen met project Versterking
medezeggenschap het 10e WMS congres onder de titel ‘Medezeggenschap en good
governance’. Het congres werd financieel gesteund door het ministerie van OCW. Er waren
ruim 375 deelnemers. Tijdens het plenaire gedeelte is onder meer aandacht besteed aan, de
wijzigingen per 1 januari 2017 in de Wet medezeggenschap op scholen als gevolg van de
invoering van de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen. Voorts heeft Kitty
Ramakers zich voorgesteld als nieuwe leider van het Project versterking medezeggenschap en
uitgelegd waar het project voor staat.
Er zijn twee prijzen voor de beste medezeggenschapstips uitgereikt aan MR-geledingen.
Na een optreden van Johan Goossens, cabaretier, schrijver en docent op een ROC, gingen de
deelnemers met de nodige inspiratie de workshops in.
Er waren 46 verschillende workshops in drie rondes. De workshops werden verzorgd door de
landelijke onderwijsorganisaties. Drie workshops werden verzorgd door Medewerkers van
Onderwijsgeschillen. Een verslag, de presentaties en een foto-impressie van het WMS congres
zijn beschikbaar op de website 1.
Kwaliteitsbeleid
In het kader van kwaliteitsbeleid is in 2016 een vervolg gegeven aan de in 2015 gestarte
digitale evaluaties onder partijen die een uitspraak of advies van een commissie hebben
ontvangen. Na overleg met een te zake kundige wetenschapper, is besloten de
evaluatieformulieren voor 2017 bij te stellen.
Overzicht activiteiten in 2016 voor de commissies (en medewerkers) per categorie
beroep en cao (rechtspositie):
• 15 september 2016: installatie van de nieuwe Commissie van beroep hbo en de
sectorale ontslagcommissie hbo. De voorzitters en leden voor deze commissies zijn
voorgedragen door de vakorganisaties en de Vereniging hogescholen.
• 27 september 2016: bijeenkomst ‘Toelichting ontslagcommissie hbo’ bij Zestor met
een presentatie door de voorzitter van de Commissie van beroep hbo en de
coördinator van de Commissie van beroep
• september 2016: open werving leden van de Commissie van beroep funderend
onderwijs. De selectie- en wervingsgesprekken zijn gevoerd door een
sollicitatiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de vakorganisaties, de PORaad en de VO-raad. De bestuurder van Onderwijsgeschillen was aanwezig als
adviseur. De werving en selectie van de voorzitters heeft via een search en het advies
van het bureau Wesselo & Partners aan de sollicitatiecommissie plaatsgevonden.
• 19 december 2016: installatie van de nieuwe Commissie van beroep funderend
onderwijs en de voordracht en benoeming van de voorzitter en vicevoorzitter.

1

https://onderwijsgeschillen.nl/over-ons/wms-congres
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klachten:
• 9 maart 2016 studiedag van de LKC en de Landelijke Bezwarencommissie
Toelaatbaarheidsverklaringen (LBT). Op deze dag is stilgestaan bij onder meer de
situatie praktijkonderwijs en leerwegondersteuning voor, en vanaf 1-1-2016; de
samenhang tussen Pro, Lwoo, vmbo-stromen en zmok-cluster-4 en uitstroom naar
MBO, waarbij de leerling ingeschreven blijft bij de VO-school. Spreker was Jaap van
Petegem, voorzitter van de landelijke RVC’s (regionale verwijzingscommissies) en
onder andere lid van het expertiseteam Passend Onderwijs van de PO-Raad.
De middag is door de LKC gebruikt voor eigen reflectie; eigen beleid en procedure en
de toekomst .
• 20 januari, 13 april en 3 november 2016: workshops en lezing verzorgd door de
mediators van Onderwijsgeschillen op de conferenties van School en Veiligheid: ‘de
deskundige vragensteller’ ‘voorkomen is beter dan genezen; Tips voor verbetering van
het schoolklimaat’.
passend onderwijs:
• 9 maart 2016: Voor de LBT een studieochtend over onder meer de situatie
praktijkonderwijs en leerwegondersteuning voor, en vanaf 1-1-2016; de samenhang
tussen Pro, Lwoo, vmbo-stromen en zmok-cluster-4 en uitstroom naar MBO, waarbij
de leerling ingeschreven blijft bij de VO-school. Spreker was Jaap van Petegem,
voorzitter van de landelijke RVC’s (regionale verwijzingscommissies) en onder andere
lid van het expertiseteam Passend Onderwijs van de PO-Raad.
• 17 maart 2016: interne scholing over passend onderwijs
• 12 mei 2016: GPO: een toelichting over de leerplicht en de rol van Ingrado, door een
beleidsmedewerker van Ingrado.
• 15 april 2016:presentatie over passend onderwijs voor de Onderwijsconsulenten, door
de coördinator passend onderwijs
• 14 september 2016: workshop over de werkwijze van de GPO tijdens de Nationale SEN
conferentie door de directeur/bestuurder
• 6 oktober 2016: een presentatie op een conferentie voor samenwerkingsverbanden
PO en VO in het teken van 'Samen werken aan de transformatie', te Lunteren door de
coördinator passend onderwijs.
• 1 november 2011: presentatie over passend onderwijs voor een groot
samenwerkingsverband door de coördinator passend onderwijs
• 15 november 2016: Commissie GPO: een toelichting over de werkzaamheden van de
Onderwijsconsulenten, door, mevrouw A. (Aischa) Trokasti, de directeur van
Onderwijsconsulenten
medezeggenschap:
• 15 maart 2016: voorbereiding WMS congres 2016 met een aantal
onderwijsorganisaties.
• 23 maart 2016: inleiding ‘Medezeggenschap in het onderwijs; wat doet de LCG WMS’
door de Voorzitter van de Landelijke Commissie voor geschillen WMS op het OMO
medezeggenschapscongres.
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•
•

•

•

23 maart 2016: workshop door twee mediators van Onderwijsgeschillen over WMS en
mediation op het OMO medezeggenschapscongres.
19 september 2016: in company training door OSR over de nieuwe wettelijke taak van
de LCG WMS vanaf januari 2017 voor de voorzitters en leden van de LCG WMS en voor
de secretarissen die medezeggenschapsgeschillen behandelen.
3 oktober 2016: bijeenkomst voor bestuurders over medezeggenschap; presentatie
verzorgd door twee leden van het MT Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen in
samenwerking met de VOS/ABB
8 november 2016: 10e landelijke WMS congres in de ReeHorst in Ede met een plenaire
opening door de directeur/bestuurder van Onderwijsgeschillen en een aantal
workshops door medewerkers van Onderwijsgeschillen en een lid van de LCG WMS:
- Passend onderwijs: de praktijk van de Geschillencommissie passend onderwijs
- Medezeggenschap en mediation
- Toelaatbaarheidsverklaring, voetangels en klemmen
- Naar de Landelijke Geschillencommissie medezeggenschap.
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6. Websites, publiciteit en ICT
Website Onderwijsgeschillen
In 2016 zijn verbeteringen doorgevoerd en heeft de website een definitieve vorm gekregen.
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. In november 2016 zijn de reglement en statuten volledig aangepast aan de nieuwe
wetgeving die per 1 januari 2017 van kracht werd.
De website biedt ook plaats aan het project Versterking medezeggenschap, waarin alle
onderwijsorganisaties vertegenwoordigd zijn. Op de website bevinden zich diverse toolkits en
publicaties.
Televisie
Op 27 november en 3 december 2016 werd Onderwijsgeschillen gepresenteerd op televisie, als
onderdeel van het RTL4 programma LifestyleXperience. In twee minuten is in woord en beeld
uitgelegd waarvoor men bij Onderwijsgeschillen terecht kan en kreeg men een indruk van de
organisatie.
Social media
Alle actualiteiten, van en over de organisatie en belangrijke richtinggevende uitspraken zijn
structureel op Linkedin en Twitter geplaatst. Dat geldt ook voor de actualiteiten van de website
Infowms.
Digitale nieuwsbrieven
In 2016 zijn twee digitale themabrieven passend onderwijs verzonden naar ruim 866 abonnees: één
over het ontwikkelingsperspectief en één over verwijdering van leerlingen
In 2016 zijn 11 maandelijkse digitale nieuwsbrieven met uitspraken en adviezen en actualiteiten
verzonden naar ruim 1295 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.
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7. Uitgaven en publicaties Onderwijsgeschillen 2016
•
•

J. Arends, Zakboek medezeggenschap Wms, Utrecht: Expertisecentrum
Onderwijsgeschillen november 2016 (7e herziene druk)
J. Sperling en F.H.J.G. Brekelmans, De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht,
Utrecht: Expertisecentrum Onderwijsgeschillen november 2016 (bew. 3e druk).

Artikelen, columns en interviews Onderwijsgeschillen
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

S. Schellens, Hoort wie klopt daar? Kinderen ! Tijdschrift voor Interne Begeleiders TIB
2016-1
H. Mertens, Gezamenlijke meivakantie : Zaak van MR of GMR?, MR magazine 2016, nr.
1; p. 16-17
Onderwijsgeschillen, Voorbeeldtekst schoolgids Klachtenregeling, Utrecht 9 februari
2016
Deze voorbeeldtekst kan gebruikt worden voor de Klachtenregeling in de schoolgids.
H. 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.
In maart gepubliceerd op de website.
D. Mentink en J. Sperling, Handreiking aan de MR voor het voorstellen van
alternatieven bij fusie of sluiting van een school, Utrecht Expertisecentrum
Onderwijsgeschillen 14 maart 2016
J. van Velzen, Help, mijn kind is niet meer welkom op school! Utrecht
Onderwijsgeschillen 16 maart 2016. Een artikel verschenen op de website van
Onderwijsgeschillen.
H. Mertens en J. Sperling, Onderwijsgeschillen in Nederland, Utrecht
Onderwijsgeschillen 1 juni 2016.
Een artikel opgenomen in de congresbundel voor het congres ‘Examenbetwistingen in
het secundair - en het hoger onderwijs, dat op 1 juni 2016 werd georganiseerd door
het Interuniversitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR) te Leuven.
H. Mertens, Advies of instemming over de lessentabel, MR-magazine 2016, nr. 5 (juni);
p. 16-17
A. Breunesse, Commissie van Beroep en ontslag op staande voet, Utrecht
Onderwijsgeschillen 29 juni 2016, Een artikel verschenen op de website van
Onderwijsgeschillen
H. Mertens, Beperking passief kiesrecht MR, MR magazine 2016, nr. 8 (dec.); p. 16-17,

Praktijkvoorbeelden: School en ouders komen er samen uit, verschenen op de website van
Onderwijsgeschillen
•
•

19 januari 2016: Ouder en school komen er samen uit: zij blijven in gesprek over de
begeleiding van een autistische leerling
27 januari 2016: Aangepaste werkwijze Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
(LKC) succesvol
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•
•
•
•
•
•

9 maart 2016: Ouders van mbo-deelnemer trekken klacht in: leerling met autisme
en adhd krijgt afwijkend examen
30 maart 2016: School voorkomt klacht en stelt samen met ouders constructief
ontwikkelingsperspectief op
27 jun i 2016: Aanpassing schooladvies na een gesprek tussen ouders en het
schoolbestuur
31 augustus 2016: Uitgebreid gesprek ouders en school over incident en
handelwijze leerkracht leidt tot intrekken klacht
28 september 2016: Klacht ingetrokken na goed overleg over communicatie tussen
school en gescheiden ouders
22 november 2016: School lost klacht zelf op en plaatst hoogsensitieve leerling op
verzoek van ouders in andere klas
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8. 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.

De samenstelling van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen
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.
De activiteiten in 2016

2

•

18 maart 2016: Expertmeeting Medezeggenschap in Integrale Kindcentra (IKC’s), 2
Medezeggenschap is een belangrijk thema bij de vormgeving van de IKC’s. Op dit
moment gelden twee wettelijke regelingen: de Wet op de ondernemingsraden en de
Wet medezeggenschap op scholen.
De voorbereiding is gedaan in overleg met Kindcentra 2020 en VOS/ABB.
Sprekers: prof. mr. Paul Zoontjens, Tilburg University; mr. Saskia Laseur, notaris bij Van
Doorne; en Claudia Doesburg, bestuurder IKC Vlaardingen.
Deze middag was goed bezocht door vertegenwoordigers uit onderwijs, kinderopvang,
OCW, SZW, SER en andere deskundigen op het terrein van wetgeving en
medezeggenschap.
Dit heeft geresulteerd in de opdracht tot het geven van advies over de mogelijke
opties van inrichting van de medezeggenschap in de IKC ‘s. Het definitieve advies
wordt gepresenteerd op een symposium op 31 maart 2017.

•

3 oktober 2016. Regionale bijeenkomst LCG WMS voor onderwijsbestuurders
Pilot-bijeenkomst voor bestuurders over de bevoegdheid en jurisprudentie van de LCG
WMS.
De logistiek lag in handen van de VOS/ABB, de inhoud bij het Expertisecentrum van
Onderwijsgeschillen. De bijeenkomst vond plaats in Woerden en is door de
deelnemers positief geëvalueerd

•

Onderzoek / evaluatie Geschillencommissie passend onderwijs (GPO)
In navolging van de onderzoeken naar het effect en de doorwerking van de uitspraken
en adviezen van de LCG WMS en de LKC, is vanuit het Expertisecentrum opdracht
gegeven tot het doen van een gelijkaardig onderzoek naar de adviezen van de
Geschillencommissie passend onderwijs. De opdracht is verstrekt aan bureau

https://onderwijsgeschillen.nl/actueel/terugblik-op-expertmeeting-medezeggenschap-integrale-kindcentra-18-maart-2016
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Regioplan Beleidsonderzoek en er is vanuit het Expertisecentrum een
begeleidingscommissie ingesteld. Het rapport bevond zich eind 2016 in een eerste
conceptfase en is besproken is in de begeleidingscommissie. Naar verwachting zal het
rapport in september 2017 gepresenteerd worden op een symposium.
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Meer informatie
De informatie in dit jaarverslag is gebaseerd op de situatie van januari tot en met december 2016
Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar de website van Onderwijsgeschillen:
www.onderwijsgeschillen.nl

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Volg Onderwijsgeschillen:

