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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..
Naast het zijn van het ene loket voor geschillencommissies vervult Onderwijsgeschillen de
functie van Expertisecentrum op gebied van geschiloplossing in het onderwijs in Nederland.
Organogram van Onderwijsgeschillen:
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Activiteiten 2013
Het bureau
Onderwijsgeschillen heeft een bureau dat zorg draagt voor de administratieve en juridische
ondersteuning van de commissies. 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.
Tijdens het verslagjaar is het bureau versterkt met een twee secretarissen. In het kader van
personele samenwerking met het College voor de Rechten van de Mens (voorheen
Commissie Gelijke Behandeling) is een secretaris van het College op detacheringsbasis
werkzaam bij Onderwijsgeschillen.
Bij het bureau van Onderwijsgeschillen waren in het verslagjaar werkzaam:




















mr. H.E. Mertens
L.D. Schouten
A.H. Lindeboom
drs. B. van Bommel
G.C. Zwijnenburg
mr. J. J. van Beek
mr. R.M. de Bekker
mr. J.A. Breunesse
mr. H.J.van der Ende
mr. O.A.B. Luiken
mr. S.J.F. Schellens
mr. M. Smulders
drs. J. van der Velzen
mr. A.A. Veraart
E.M. Clarijs
J. Craane
M. van den Elzen
A. Strietman
E. Telkamp

directeur/bestuurder
stafmedewerker
P&O adviseur
informatiespecialist
administrateur.
secretaris
secretaris/coördinator beroep
secretaris
secretaris
secretaris
secretaris/coördinator fuwa
secretaris
secretaris/coördinator klachten
secretaris/mediator
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat

Deskundigheidsbevordering
De medewerkers volgden regelmatig scholingen om hun kennis en vaardigheden op peil te
houden.
Bijzonder in 2012 was de training mediationvaardigheden die de secretarissen hebben
gevolgd als voorbereiding op een pilot mediation. Voorts is een aantal secretarissen gestart
met de officiële opleiding tot erkend mediator. Na voltooiing van deze opleidingen beschikt
Onderwijsgeschillen over vier vakbekwame mediators.
Verbouwing kantoor
Onderwijsgeschillen is zelfstandig gevestigd te Utrecht. In de zomer van 2012 is de
huisvesting volledig heringericht, waarbij ook de ICT is geactualiseerd. De organisatie
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beschikt nu over passende professionele huisvesting met naast werkkamers ook een
receptie, zittings- en vergaderzalen en wachtruimtes.

bezoekadres:

postadres;

gebouw ‘Woudstede’
Zwarte Woud 2 te Utrecht
telefoon: 030-2809590
fax:
030-2809591

Postbus 85191
3508 AD Utrecht
website: www.onderwijsgeschillen.nl
e-mail:info@onderwijsgeschillen.nl

De Commissies
In het verslagjaar heeft Onderwijsgeschillen 19 commissies administratief en juridisch
ondersteund; 12 van deze commissies worden door Onderwijsgeschillen in stand gehouden;
de overige 7 commissies worden in stand gehouden door andere organisaties.
De 12 commissies die door Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden zijn:













Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap deelnemers en ouders
MBO
Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Commissie van beroep po
Commissie van beroep vo
Commissie van beroep bve
Commissie van beroep hbo
Landelijke bezwarencommissie functiewaardering po, vo en bve
Commissie voor Geschillen DGO
Commissie voor geschillen CAO-BVE
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (po, vo, bve en hbo)
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen

De commissies die door andere organisaties in stand worden gehouden, maar waarvoor
Onderwijsgeschillen administratieve en juridische ondersteuning verzorgt:







Bezwarencommissie CAO-VO
in stand gehouden door partijen bij de CAO VO
Commissie voor Geschillen CAO Bestuurders VO
in stand gehouden door de Onderwijsbestuurdersvereniging en de VTOI (de
vereniging van toezichthouders in het onderwijs)
Landelijke Bezwarencommissie functieordenen hbo
in stand gehouden door de HBO-raad
Commissie van Beroep Islamitische scholen
in stand gehouden door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie; (ISBO)
Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs
in stand gehouden door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie, (ISBO)
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Klachtencommissie van een grote onderwijsinstelling cluster 2
College van beroep van een universiteit

Aangesloten instellingen. In 2012 waren bij Onderwijsgeschillen aangesloten:
28 HBO-instellingen met 1 of meer hogescholen
58 BVE-instellingen
139 VO-besturen met 1 of meer scholen
225 PO-besturen met 1 of meer scholen
Verder zijn de instellingen voor PO, VO, BVE, HBO en de openbare universiteiten van
rechtswege aangesloten bij de medezeggenschapscommissies van Onderwijsgeschillen.
Sedert de oprichting van Onderwijsgeschillen is het aantal aangesloten scholen gestaag
gegroeid. In 2012 zijn 134 nieuwe scholen aangesloten. Onderwijsgeschillen is inmiddels
marktleider in de verzorging van alle geschillen-, beroeps-, bezwaar- en klachtenregelingen
voor alle sectoren van het onderwijs.
Publicatie via internet
De website van Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) bevat alle relevante
informatie over Onderwijsgeschillen, het bureau en zijn medewerkers, de commissies en hun
uitspraken en adviezen, de relevante cao’s, wetgeving en publicaties.
De uitspraken en adviezen van de commissies zijn in geanonimiseerde vorm en met een
samenvatting gepubliceerd. Er kan gezocht worden op commissie, op datum
uitspraak/advies, op periode uitspraak/advies, op trefwoorden en op tekst.
Eveneens wordt maandelijks een gratis digitale nieuwsbrief uitgegeven met daarin alle
uitspraken en adviezen die in de voorafgaande maand zijn gepubliceerd op de website. Deze
nieuwsbrieven zijn ook te vinden de website.

Behandelde zaken
In het verslagjaar waren bij alle commissies tezamen in totaal 528 zaken in behandeling
waarvan 98 zaken uit voorgaande jaren. In totaal zijn er in het verslagjaar 225
uitspraken/adviezen uitgebracht.
De 528 zaken die in behandeling waren, zijn als volgt over de commissies verdeeld:
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
27 geschillen, waarvan 9 uit 2011
Landelijke Commissie voor Geschillen Hoger Onderwijs
7 geschillen, waarvan 1 uit 2011
Commissie van beroep PO
25 beroepen waarvan 1 uit 2011
Commissie van beroep VO
56 beroepen waarvan 14 uit 2011
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Commissie van beroep BVE
94 beroepen waarvan 15 uit 2011
Commissie van beroep HBO
25 beroepen waarvan 6 uit 2011
Landelijke bezwarencommissie functiewaardering po, vo en bve
40 bezwaren waarvan 22 uit 2011
Commissie voor geschillen CAO-BVE
9 geschillen waarvan 1 uit 2011
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (po, vo, bve en hbo)
194 klachten waarvan 21 uit 2011
Landelijke Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen
5 bezwaren
Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo
4 bezwaren
Commissie van beroep Islamitische scholen
14 beroepen
Landelijke Klachtencommissie Islamitische scholen
5 klachten
Een interne geschillencommissie van een onderwijsinstelling cluster 2
3 klachten waarvan 1 uit 2011
Een interne Klachtencommissie studenten van een universiteit
15 klachten
Van de activiteiten van de commissies wordt jaarlijks verslag uitgebracht.
In 2012 zijn de jaarverslagen 2011 van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs en van
de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in gedrukte vorm verschenen en
toegezonden aan de aangesloten scholen en besturen. Van de overige genoemde
commissies zijn digitale jaarverslagen op de website gepubliceerd.

Overige activiteiten in 2012
Intranet
In 2012 is intranet in de organisatie ingevoerd. Het intranet van Onderwijsgeschillen beschikt
over een uitgebreide kennisbank met onder meer wet- en regelgeving, cao’s, themadossiers
en andere voor de organisatie relevante informatie.

bestuursverslag 2012

6

Mobiele website
Tijdens het verslagjaar is de mobiele website van Onderwijsgeschillen gelanceerd. Deze
website is overal mobiel te bekijken en bevat de actuele onderwerpen en uitgebreide
informatie over de aangesloten commissies.
Websites
Aanpassing van de homepage van de website van Onderwijsgeschillen
In 2012 heeft de website een cosmetische verandering ondergaan. De homepage bevat nu
een content pagina voorzien van actualiteiten met doorlinks naar uitgebreide
achtergrondinformatie, publicaties of uitspraken. De zoekfunctie op de website is aangepast
c.q. verbeterd, waardoor de bezoeker makkelijker een keuze kan maken door te kiezen voor
‘zoeken in uitspraken’ of de ‘algemene zoekfunctie’ kan gebruiken.
website infoWMS
Naast de website van Onderwijsgeschillen onderhoudt de organisatie ook de website van
infowms. Deze website bevat alle relevante informatie met betrekking tot de Wet
medezeggenschap op scholen. Deze site bevat ook de modelreglementen en modelstatuten
die regelmatig geactualiseerd worden i.v.m. nieuwe wet- en regelgeving. Het afgelopen jaar
is de website volledig geüpdatet en voorzien van een aantal nieuwe rubrieken, waaronder
(wets)wijzigingen op komst.
Themadossier en -brief passend onderwijs
De Wet passend onderwijs zal voor enkele bestaande commissies een uitbreiding van hun
aandachtsgebied betekenen. De wet introduceert ook een nieuwe commissie. Voorts regelt
de wet dat verantwoordelijke partijen op verschillende plaatsen moeten voorzien in een
regeling voor geschilbeslechting. Het past in de doelstelling van Onderwijsgeschillen om over
deze ontwikkelingen informatie te geven. Daartoe is de organisatie op haar website gestart
met een Themadossier passend onderwijs met daarin alle relevante informatie en wet- en
regelgeving. Daarnaast is de digitale Themabrief passend onderwijs geïntroduceerd. Deze
themabrieven belichten passend onderwijs vanuit het oogpunt van geschilbeslechting.
Overige digitale nieuwsbrieven
Voor intern gebruik:
Onderwijsgeschillen geeft wekelijkse attenderingslijsten uit voor intern gebruik voorzien van
nieuws, wet- en regelgeving, kamerstukken en jurisprudentie. Vanuit deze attenderingslijsten
worden voor een aantal commissies maandelijkse informatie-lijsten opgesteld.
Voor extern gebruik:
Sinds april 2011 verschijnt aan het begin van iedere maand een nieuwsbrief die uitspraken
en adviezen bevat die door Onderwijsgeschillen in de voorgaande maand zijn gepubliceerd,
gerubriceerd naar de verschillende commissies. De belangstelling voor deze nieuwsbrief
groeit nog maandelijks.

Het expertisecentrum
Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen heeft tot doel de kwaliteit van de
geschilbeslechting in het onderwijs naar inhoud, organisatie en werkwijze te bevorderen. Dit
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gebeurt onder meer door het laten doen van onderzoek naar de werking van de
geschillenregelingen en het organiseren van het maatschappelijk debat rond de
geschillenregelingen in het onderwijs. Het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen geeft
daarnaast ook publicaties uit.
Het Expertisecentrum valt onder de verantwoordelijkheid van de directeur/bestuurder van
Onderwijsgeschillen, die samen met twee externe deskundigen het Managementteam vormt,
dat zorg draagt voor de agenda en het uitzetten van activiteiten van het Expertisecentrum.
Het MT bestaat uit J.G. Tiemersma als extern projectleider, prof. mr. D. Mentink als extern
inhoudelijk deskundige en mr. H.E. Mertens in haar hoedanigheid van directeur/bestuurder.
Onderzoek en symposium ‘Toekomst Commissie van Beroep’
Het Expertisecentrum heeft in 2012 ‘De toekomst van de Commissie van Beroep’ op de
agenda gezet. Dit onderwerp is ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen die van
belang zijn voor de Commissie van Beroep: OCW heeft een rapport uitgebracht over
'Ontslagpraktijk en harmonisatie in het onderwijs’, en er is een initiatiefwetsvoorstel
ingediend ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’ dat relevant is voor de Commissies van
Beroep. Vanuit het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen is een bijdrage geleverd aan
deze discussie in de vorm van een uitgebracht advies: ‘De rechtspositie van werknemers in
het bijzonder onderwijs: Toekomst Commissies van Beroep’ gevolgd door een
veldconsultatie. Deze publicatie is breed verspreid.
De rechtsbescherming van werknemers in het bijzonder onderwijs:
De toekomst van de Commissies van Beroep, is verschenen in de reeks
Expertisecentrum Onderwijsgeschillen.
In opdracht van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen heeft een adviesgroep van
experts op het gebied van onderwijsrecht en arbeidsrecht, bestaande uit drs. F.H.J.G.
Brekelmans, mr. dr. J. Sperling, mr. L.C.J. Sprengers en mr. drs. W.G.A.M. Veugelers, een
analyse gemaakt van de positie, werkwijze en mogelijkheden van de Commissies van
Beroep in het onderwijs. Op basis van haar analyses doet de adviesgroep voorstellen voor
de meest wenselijke opties voor de positie, bevoegdheden en werkwijze van de Commissies
van Beroep, mede bezien in het licht van de ontwikkelingen die binnen en buiten het
onderwijs plaatsvinden. De conclusies van het rapport zijn in april 2012 besproken met het
onderwijsveld. Het verslag van deze consultatie is eveneens opgenomen in de publicatie.
De Publicatie is gepresenteerd op het volgende symposium:
Symposium Toekomst voor de Commissie van Beroep, 9 november 2012, Utrecht, Karel V.
Op het symposium zijn lezingen gehouden en is met het onderwijsveld en deskundigen
gedebatteerd over de toekomst van de Commissies van Beroep. De website bevat een
verslag van het symposium. Klik hier voor het verslag.
Projectplan Pilot Bemiddeling
Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschiloplossing die met goede resultaten binnen
de overheid en het bedrijfsleven wordt toegepast. In vervolg op het onderzoek ‘Klagen kan
verbeteren’ heeft Onderwijsgeschillen in het verslagjaar bemiddeling en mediation
aangeboden in klachtzaken. Het betrof een pre-pilot en de ervaringen zijn positief. In 2012 is
in overleg met de LCG WMS en de LKC onder externe begeleiding een projectplan
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opgesteld voor een Pilot Bemiddeling inzake klachten en medezeggenschapsgeschillen in
het onderwijs. De pilot start in april 2013. Voor een goede start van de pilot zijn in 2012 al de
nodige voorbereidingen getroffen, waaronder de opleidingen van de medewerkers.
Het WMS congres
Op 21 november 2012 organiseerde Onderwijsgeschillen het 6de WMS Congres in Ede met
als titel ‘Verder op weg met de WMS’. Het programma bestond uit een kort plenair gedeelte
met een interactieve presentatie van de Onderwijsvakorganisaties AOb en CNV Onderwijs.
Drs. Adriaan Zeillemaker, plaatsvervangend directeur Primair Onderwijs bij het ministerie
van OCW, reikte de MR-prijzen uit aan de MR van het Duhamel College Den Bosch, de MR
van de Nicolaasschool te Oss en de leerlinggeleding van de MR van het Pax Christi College
te Druten
Het congres was wederom volgeboekt De samenwerking met de onderwijsorganisaties liep
voortreffelijk: naast een plenair gedeelte werden op het Congres 36 workshops aangeboden.

Vooruitblik op 2013
Het jaar 2013 wordt voor Onderwijsgeschillen een jaar met de nodige uitdagingen.
Imago-onderzoek Onderwijsgeschillen.
In opdracht van Onderwijsgeschillen wordt in 2013 door een extern onderzoeksbureau een
positieonderzoek naar Onderwijsgeschillen uitgevoerd. Een kwalitatief onderzoek onder een
aantal aangesloten en niet aangesloten schoolbesturen in het funderend onderwijs, gevolgd
door een kwantitatief veldonderzoek onder besturen en directies in het primair- en voortgezet
onderwijs, zal inzicht geven in de huidige positie van de organisatie in het funderend
onderwijs. De uitkomsten van het onderzoek worden voor de zomerperiode verwacht.
Onderwijsgeschillen hoopt de verkregen informatie te kunnen vertalen naar een vorm die
haar missie en doelstelling ten goede komt.
Pilot bemiddeling & mediation
In april 2014 start de pilot mediation & bemiddeling op gebied van klachten en
medezeggenschap.
Inrichting nieuwe geschillencommissies
Op basis van afspraken met OCW en de onderwijsorganisaties wordt een aantal nieuwe
geschillencommissies ingesteld.
Onderwijsgeschillen is verzocht het proces tot instelling van de commissies de managen.
Daartoe behoort de opstelling van de instellingsregelingen en commissiereglementen en de
procedure tot benoeming van de commissieleden.
Het betreft de volgende commissies:
Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief
De Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief wordt ingesteld voor de
periode 1 augustus 2013 tot 1 augustus 2014 en beslecht geschillen over het
ontwikkelingsperspectief van leerlingen in het (v)so.
Geschillencommissie passend onderwijs
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De Tijdelijke geschillencommissie toelating en verwijdering, ook wel aangeduid als
`Geschillencommissie passend onderwijs', vervangt vanaf 1 augustus 2014 de
Tijdelijke geschillencommissie ontwikkelingsperspectief en beslecht geschillen in po,
vo en (v)so, over toelating van leerlingen, die extra ondersteuning behoeven, de
verwijdering van leerlingen en het ontwikkelingsperspectief.
Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden
De arbitragecommissie beslecht geschillen tussen scholen en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs waarin zij deelnemen.
Geschillencommissie oogo
De landelijke geschillencommissie oogo beslecht geschillen tussen gemeenten en
samenwerkingsverbanden over zaken als huisvesting, leerplicht en leerlingvervoer..
Het Expertisecentrum: nader onderzoek Toekomst Commissies van Beroep
In 2012 is in opdracht van het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen het advies
‘Toekomst Commissies van Beroep’ gepubliceerd. De conclusie van de uitkomst van het op
9 november 2012 georganiseerde symposium over dit thema was dat de sociale partners
beslissen hoe het verder moet met de Commissie van Beroep. De deelnemers gaven voorts
aan dat de Commissies van Beroep in stand moeten blijven. Gelet hierop heeft het
Expertisecentrum aan een werkgroep, bestaande uit drie deskundigen, te weten prof. mr.
W.H.A.C.M. Bouwens, hoogleraar Arbeidsrecht en Sociale Zekerheid, verbonden aan de VU
Amsterdam, mr. W. Lindeboom (Brussee Lindeboom Advocaten) en dr mr.drs. F.H.J.G.
Brekelmans, voorzitter adviescommissie Toekomst Commissies van Beroep, opdracht
gegeven zo mogelijk te komen tot een concepttekst voor een cao met toelichting waarin de
Commissie van Beroep wordt vorm gegeven. Daarbij is aan de werkgroep gevraagd
rekening te houden met de voorstellen in het Regeerakkoord inzake de wijziging van het
ontslagrecht. De werkgroep zal de conceptteksten aan cao-partijen en een aantal
deskundigen voorleggen. Op 1 november 2013 organiseert het Expertisecentrum van
Onderwijsgeschillen wederom een symposium om de uitkomst van dit nader advies te
presenteren.
WMS congres 2013
Op 26 november 2013 vindt het jaarlijkse WMS congres plaats, met dit jaar als thema
passend onderwijs waarbij samenwerking wordt gezocht met het Steunpunt
medezeggenschap passend onderwijs.

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
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