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Inleiding

Geachte lezer,

Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke professionele organisatie die op een kwalitatief
hoogwaardige wijze juridische en administratieve ondersteuning verleent aan commissies in
de meest ruime zin van het woord bij de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en
klachten in het onderwijs. De kracht van Onderwijsgeschillen schuilt in de kwaliteit van
dienstverlening enerzijds en de inbedding in het onderwijsveld anderzijds.
Onderwijsgeschillen is bij uitstek in staat de partners in het onderwijsveld te mobiliseren,
samenwerking tot stand te brengen en de behandeling van onderwijsgeschillen op een hoger
plan te tillen. Hierbij fungeert Onderwijsgeschillen als een spin in het web op basis van
expertise, organisatorische activiteiten en faciliteiten.
Onderwijsgeschillen houdt geschillencommissies in het onderwijs in stand en/of ondersteunt
ze administratief en juridisch. Het werkgebied gaat van primair onderwijs tot en met
wetenschappelijk onderwijs. De Commissies kunnen bij Onderwijsgeschillen rekenen op
brede deskundige ondersteuning bij de behandeling van de zaken die aan hen worden
voorgelegd.
Onderwijsgeschillen vervult voorts de functie van expertisecentrum en platform voor
discussie en verdieping rond de geschillenregelingen in het onderwijs.
Informatie over het bureau en de Commissies van Onderwijsgeschillen kunt u vinden op
www.onderwijsgeschillen.nl.
Bij de Commissies waren in het verslagjaar 518 zaken in behandeling. De Commissies
hebben 209 uitspraken/adviezen uitgebracht. In de aparte verslagen van de Commissies
vindt u daarover nadere informatie.
Wij hopen u met dit verslag van dienst te zijn.
Wilt u na lezing van dit verslag reageren, dan is dit mogelijk via de website. Wij nemen daar
met belangstelling kennis van.

Met vriendelijke groet,

mr. Hilde Mertens
directeur/bestuurder Stichting Onderwijsgeschillen
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Stichting Onderwijsgeschillen

Jaarverslag 2010 Stichting Onderwijsgeschillen en Commissies

De doelstelling van Stichting Onderwijsgeschillen
De doelstelling van Onderwijsgeschillen is gericht op onafhankelijke, laagdrempelige en
deskundige rechtspraak in het onderwijs. Daartoe draagt Onderwijsgeschillen zorg voor de
instelling en ondersteuning van rechtsprekende en adviserende commissies in het onderwijs
en vervult zij een expertisefunctie ten aanzien van de geschillenregelingen in het onderwijs.

Het bestuur
Het bestuur van Onderwijsgeschillen was tot 1 januari 2011 pluriform samengesteld uit
vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, personeelsorganisaties, studenten-, ouderen leerling-organisaties. Voorts had het bestuur een onafhankelijk voorzitter.
Met ingang van 1 januari 2011 is het bestuur en het toezicht gescheiden.
Onderwijsgeschillen heeft nu een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht.
Hierover leest u elders in het verslag meer.

Samenstelling bestuur in 2010
Dagelijks bestuur:
J.G. Tiemersma, voorzitter
R.W.H. de Koning, penningmeester
D. Schipper, secretaris
Drs. Th. Hooghiemstra

Algemeen bestuur:
mr. H.K. Evers
mr. J.A. Faber-Bosma
J. Kamminga
drs. F.H.A.N. Lambriks
H.F. Manders
J.L.G.J. Morsink
J. van der Pol
J.G.J.J. Veenstra
mr. G.W.M. Willemsen
E.C. Willms (tot 01-08-2010)

Jaarverslag 2010

3

Het Dagelijks Bestuur heeft in het verslagjaar 11 maal vergaderd; het Algemeen Bestuur
twee maal.
In het kader van de omvorming van de bestuursstructuur naar een governace model zijn alle
bestuursleden m.i.v. 1 januari 2011 afgetreden.

Beleidsadviesraad WMS (BAR WMS)
De BAR heeft in het verslagjaar twee maal vergaderd. Tijdens het verslagjaar is er met de
BAR gesproken over de omvorming van de bestuursstructuur van Onderwijsgeschillen naar
het governance-model met een Raad van Toezicht en een bestuurder.
Ook is met de BAR besproken dat de inhoudelijke betrokkenheid van de organisaties die in
de BAR vertegenwoordigd zijn, via het expertisecentrum van Onderwijsgeschillen zal worden
georganiseerd. In het expertisecentrum kunnen de organisaties deskundigheid uitwisselen
en ontwikkelingen organiseren op het terrein van geschilbeslechting. Het expertisecentrum
heeft brede steun bij alle landelijke onderwijsorganisaties en zoekt actief aansluiting met
deskundigen in het veld rond onderwijsrecht. In verband met de nieuwe bestuursvorm en de
vorming van het expertisecentrum is op 15 september 2010 door de leden van de BAR het
unanieme besluit genomen om de BAR WMS m.i.v. 1 januari 2011 op te heffen.

Resultaten in de nieuwe organisatie na twee jaar
In de afgelopen twee jaar is het aantal aangesloten schoolbesturen gestaag gegroeid.
Onderwijsgeschillen is inmiddels marktleider in de verzorging van alle geschillen-, beroeps-,
bezwaar- en klachtenregelingen voor alle sectoren van het onderwijs. In 2010 zijn 422
nieuwe zaken aangebracht en in 209 zaken is advies uitgebracht of uitspraak gedaan. Dit
succes is te danken aan de onafhankelijke specialistische kwaliteit die geleverd wordt en de
verwachtingen die scholen op dat punt koesteren, de gevoerde naamsbekendheid en aan
externe factoren waaronder de te grote financiële druk voor scholen die zowel zijn
aangesloten bij een PO of VO-raad als bij een besturenorganisatie. Onderwijsgeschillen is
de enige organisatie die de geschilbeslechting in het onderwijs op onafhankelijke wijze
organiseert.
De kernwaarden van Onderwijsgeschillen vormen de leidraad voor de strategische
doelstellingen en de activiteiten van de Stichting.
Onafhankelijk – Professioneel - Transparant - Kwaliteitsbewust. – Toegankelijk - Efficiënt
Onafhankelijk
Stichting Onderwijsgeschillen is een onafhankelijke rechtspersoon die binnen het
onderwijsveld volledig onafhankelijk van andere organisaties opereert en voor alle
schoolbesturen toegankelijk is.
Professioneel
De bedrijfsvoering van Onderwijsgeschillen is resultaatgericht en zakelijk en wordt
ondersteund door een adequate planning- en controlcyclus. Binnen Onderwijsgeschillen is
aandacht voor de continue ontwikkeling en (bij)scholing van de medewerkers en de
commissieleden en hiervoor worden in de exploitatie middelen beschikbaar gesteld.
Transparant
De opbouw van de kosten en opbrengsten van Onderwijsgeschillen is transparant en er is
sprake van een heldere (basis)bekostiging, waaronder de kosten van aansluiting bij
commissies en de zaakstarieven.
Kwaliteitsbewust
Onderwijsgeschillen streeft naar hoge kwaliteit van dienstverlening door het bieden van
professionele ondersteuning aan de commissies en door zorg te dragen voor een efficiënte
en adequate behandeling van geschillen voor partijen waarbij voorgeschreven termijnen in
acht worden genomen. Onderwijsgeschillen opereert op basis van eenduidige en uniforme
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werkwijzen, waarbij de processen en procedures zijn vastgelegd en de juridische en
administratieve processen worden ondersteund door gestandaardiseerde systemen.
Toegankelijk
Onderwijsgeschillen is toegankelijk en laagdrempelig door duidelijke, adequate en
klantvriendelijke voorlichting aan belanghebbenden, zowel via internet, brochures,
documenten als mondeling.
Efficiënt
De organisatie van Onderwijsgeschillen opereert doelmatig en flexibel, waarbij proactief
wordt ingespeeld op vragen/behoeften vanuit het veld. Daartoe worden nieuwe
ontwikkelingen opgevolgd en relaties met de onderwijsorganisaties en de overheid
onderhouden. Door te groeien, kunnen efficiencyvoordelen worden behaald waardoor een
scherpe aansluit- en zaaksbijdrage kan worden gerealiseerd

Onderstaand organogram van Onderwijsgeschillen is tijdens het verslagjaar door het Bestuur
vastgesteld:

Benoemingsadviescommissie

Raad
van
Toezicht

Bestuurder
(directeur)

werkorganisatie

juridisch
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Activiteiten in 2010
Studiedag: Klachtrecht in het onderwijs. Is er (nog) werk aan de winkel?
Op vrijdag 19 maart 2010 heeft Onderwijsgeschillen een studiedag georganiseerd over het
klachtrecht met als titel: Klachtrecht in het onderwijs. Is er (nog) werk aan de winkel?
Emeritus hoogleraar Onderwijsrecht prof. mr. D Mentink gaf aan dat kortere procedures, een
lagere drempel en meer uniformiteit en professionaliteit bij de klachtencommissies nodig zijn.
Onderwijsinspecteur mr. dr. Th.A.L.M. Storimans vroeg zich af hoe zijn organisatie meer
greep kan krijgen op klachten als instrument voor kwaliteitsbeleid. En scheidend voorzitter
van de Landelijke Klachtencommissie mr. H.Th. van der Meer benadrukte dat partijen de
stap naar een klachtencommissie kunnen voorkomen door beter met elkaar te
communiceren. Tijdens deze studiedag nam de voorzitter van de LKC, mr. H. Th. van der
Meer, na ruim 11 jaar afscheid.
Deze dag werd naast leden van de Klachtencommissies ook bijgewoond door
vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, de Nationale
Ombudsman, vertegenwoordigers van de Raden, Besturen- Ouder- en Vakorganisaties,
advocaten en andere geïnteresseerden. Een verslag en de presentaties van deze dag kunt u
nalezen op website van Onderwijsgeschillen.

Onderzoek naar het effect van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor
Geschillen WMS (LCG WMS)
Stichting Onderwijsgeschillen heeft in samenspraak met de Landelijke Commissie voor
Geschillen WMS, opdracht gegeven aan dr. R. van Schoonhoven en drs. M. Keijzer van
bureau Actis Advies, tot het doen van onderzoek naar de directe en indirecte effecten van de
uitspraken van de LCG WMS: wat speelt zich af op school én tussen geschilpartijen voor,
tijdens én na de procedure voor de geschillencommissie. Het onderzoek is uitgevoerd in het
kader van de zelfevaluatie van de LCG WMS (wat zijn verbeterpunten voor de
geschillencommissie?) en mede in het kader van de evaluatie van de WMS (wat zijn
verbeterpunten voor de Wet medezeggenschap op Scholen?) die in 2012 gehouden wordt.
Het onderzoeksrapport ‘Een geschil is geen ruzie’ dateert van 27 juni 2010 en is op vrijdag 8
oktober 2010 gepresenteerd tijdens een symposium waaraan vertegenwoordigers van de
landelijke onderwijsorganisaties en het ministerie deelnamen.
De minister van Onderwijs J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart heeft in haar brief aan de Vaste
Kamercommissie van 16 november 2010 als reactie op het rapport aangegeven dat zij de
signalen en de handreikingen die in het rapport gedaan worden om de aansluiting tussen de
uitspraak van de Commissie en de oplossing van het ontstane conflict te verbeteren, zal
bespreken met de LCG WMS en het Expertisecentrum van Stichting Onderwijsgeschillen.
Het functioneren van de Commissie zal betrokken worden bij de evaluatie van de WMS die
in eind 2011 zal worden uitgevoerd en in 2012 aan de Tweede Kamer zal worden
aangeboden.

Studiedag: “Een geschil is geen ruzie”.
Op vrijdag 8 oktober 2010 vond de presentatie plaats van het onderzoek naar de
doorwerking van uitspraken in medezeggenschapsgeschillen in het primair en voortgezet
onderwijs tijdens een door Onderwijsgeschillen georganiseerde symposium ‘Een geschil is
geen ruzie’ in Karel V in Utrecht. Dr. R. van Schoonhoven en drs. M. Keijzer van Actis
Onderzoek voerden het onderzoek uit in opdracht van Stichting Onderwijsgeschillen. De
voorzitter van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, prof. mr. I. P. Asscher-Vonk,
benadrukte in haar reactie op het rapport het belang van een goede geschillenregeling in
een situatie waarin sprake is van een duurrelatie. Wat betreft de zaken die voor de LCG
komen, vindt Asscher het voor beide partijen van belang al bij de basis te zoeken naar
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alternatieven. De Commissie moet toch vaak tot de conclusie komen dat de voorliggende
zaken niet proportioneel zijn.
De voorzitter van de Stichting Onderwijsgeschillen, mevrouw J.G. Tiemersma, wil
bevorderen dat bemiddeling vooraf via de stichting mogelijk wordt en als het nodig is
daarvoor de WMS te wijzigen. De stichting staat open voor advies om ervoor te zorgen dat
zij beschikt over het noodzakelijke instrumentarium om te komen tot een betere
geschillenbeslechting.
Prof. mr. L.C.J. Sprengers, hoogleraar Albedaleerstoel en advocaat bij Advokatenkollektief
Utrecht, reageerde eveneens op de uitkomsten van het onderzoek. Hij zette de
onderwijsgeschillen in perspectief door vergelijkingen te trekken met medezeggenschap bij
de overheid en in het bedrijfsleven.
Deze dag werd naast leden van de medezeggenschapscommissies ook bijgewoond door
vertegenwoordigers van het Ministerie van OCW vertegenwoordigers van de Raden,
Besturen- Ouder- en Vakorganisaties, advocaten en andere geïnteresseerden.
Het rapport ‘Een geschil is geen ruzie”, een uitgebreid verslag en de presentaties van deze
studiedag kunt u nalezen op www.onderwijsgeschillen.nl/over-ons/symposia-en-seminars/

Landelijk WMS congres: ”Naar een professionele medezeggenschap”
In het verslagjaar heeft Onderwijsgeschillen het 4e landelijke WMS-congres georganiseerd.
De organisatie van dit congres was voor het tweede jaar in handen van Onderwijsgeschillen.
Het congres werd door ruim 300 deelnemers bezocht.
Het thema stond dit jaar in het teken van ‘professionele medezeggenschap’. Dit jaar was
er gekozen voor een kort plenair programma met een gastoptreden van George Parker en
een enorm gevarieerd aanbod workshops verdeeld over 3 rondes. De workshops en
lezingen werden onder meer verzorgd door de besturen- ouder- en vakorganisaties uit het
primair- en voortgezet onderwijs. De inhoud en het niveau van de workshops werden door de
aanwezigen enorm goed beoordeeld. Tijdens het plenaire ochtendgedeelte is de jaarlijkse
MR-prijs uitgereikt. Ook in 2011 organiseert Stichting Onderwijsgeschillen het jaarlijkse WMS
congres.
De belangstelling voor het WMS Congres is onverminderd groot: in 2007 namen 250
deelnemers deel, in 2010 is het aantal gestegen tot 320 deelnemers. Uit de
enquêteformulieren blijkt dat de waardering voor het Congres hoog is. Het Congres draagt bij
aan de professionele ontwikkeling van de medezeggenschap in het onderwijs. Omdat er
sprake is van regelmatige wisseling en doorstroom in de diverse geledingen van de school
(MR-en, management en bestuur) blijft het Congres voorzien in noodzakelijke behoefte aan
scholing in kennis en vaardigheden.

Digitale nieuwsbrieven
Onderwijsgeschillen is in 2009 gestart met het periodiek versturen van digitale nieuwsbrieven
aan haar Commissies en heeft dit voortgezet in 2010. Deze nieuwsbrieven worden
doelgroep specifiek gemaakt. In deze nieuwsbrief wordt actuele informatie en interessante
wetenswaardigheden over Onderwijsgeschillen gemeld met daar waar mogelijk doorlinken
geplaatst naar bestanden en uitspraken op de website. Een aantal keer per jaar ontvangen
de verschillende commissies een dergelijke nieuwsbrief.
Intern wordt een wekelijkse attenderingslijst opgesteld door de informatiespecialist voor de
medewerkers met daarin informatie over relevante onderwijsontwikkelingen, wetswijzigingen,
Kamerstukken en –vragen en jurisprudentie.
De mogelijkheid wordt onderzocht om dergelijke attenderingslijsten ook voor verschillende
commissies beschikbaar te stellen.
Ook is er een start gemaakt met het ontwikkelen van een maandelijkse nieuwsbrief voor
derden met daarin nieuwe gepubliceerde adviezen en uitspraken naar Commissie over een
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bepaalde periode. Op deze nieuwsbrief kunnen geïnteresseerden zich abonneren. Dit krijgt
nader vorm in de loop van 2011.

Expertisecentrum Onderwijsgeschillen
De in 2009 ingestelde expertgroep Onderwijsgeschillen, bestaande uit prof. dr. D. Mentink,
J.G. Tiemersma en mr. H.E. Mertens heeft ook in 2010 haar werkzaamheden voortgezet.
Onder meer door het organiseren van een aantal studiedagen en het laten doen van
onderzoek. Hierover heeft u op voorgaande pagina’s meer kunnen lezen.
Bestaande activiteiten zoals het organiseren van symposia en congressen, organisatie van
debat rond de geschillenregelingen; het laten doen van onderzoek, het leveren van input
voor de evaluatie van bepaalde regelingen in het onderwijs worden ondergebracht bij het
expertisecentrum.

Werving leden Raad van Toezicht
In september en oktober 2010 heeft de benoemingsprocedure voor de leden van de Raad
van Toezicht plaatsgevonden. Door middel van een kleine banner in twee landelijke
dagbladen met een verwijzing naar de website van Onderwijsgeschillen met daarop
uitgebreide informatie over de organisatie, een beschrijving van de profielen en de
sollicitatieprocedure heeft 27 reacties opgeleverd. Voor de benoeming door het dagelijks
bestuur is advies uitgebracht door een benoemingsadviescommissie die bestond uit 4 leden,
op voordracht van de werkgevers- werknemers, ouder- en leerling/studenten organisaties.
De samenstelling van de benoemingsadviescommissie was als volgt:
• drs. J. Arends (VOO), namens de ouderorganisaties
• W.T.G. Dresscher (AOb), namens de werknemersorganisaties
• mw. mr. E. van der Ende (VSNU), namens de werkgeversorganisaties
• mw. M. Kruidenier (LAKS/JOB), namens de leerlingen en studentenorganisatie
Uit de 27 reacties zijn 8 kandidaten geselecteerd voor een eerste gesprek. Daarvan zijn 5
kandidaten uitgenodigd voor een tweede gesprek. De benoemingsadviescommissie heeft in
de tweede ronde met de 5 beoogde kandidaten gesproken en een advies aan het bestuur
uitgebracht. Tijdens de bestuursvergadering van 15 december 2010 zijn de bestuurder, de
voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht formeel benoemd door het bestuur. Per 1
januari 2011 heeft Onderwijsgeschillen een Raad van Toezicht en een bestuurder waarmee
invulling is gegeven aan het governancemodel. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:
• mr. M.P. (Marike) Smilde rm, voorzitter,
• prof. mr. drs. M.T.A.B. (Miek) Laemers, lid
• prof. dr. drs. D.W. (Dirk) Swagerman, lid
mr. H.E. (Hilde) Mertens is benoemd als bestuurder
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Het Secretariaat
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. Het bureau onderhoudt ook de
website van Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) waar alle informatie over de
commissies, inclusief de uitspraken en adviezen, is opgenomen. Het bureau draagt ook zorg
voor de site infowms (www.infowms.nl)
In 2010 zijn er twee nieuwe medewerkers aangetrokken; een adjunct-secretaris en een
informatiespecialist. Sinds de fusie in 2009 is op het secretariaat ingezet op harmonisering
van de werkprocessen, efficiencyverbeteringen en organisatie van het werkoverleg.
Bij het bureau van Onderwijsgeschillen waren in het verslagjaar werkzaam:
mr. H.E. Mertens
L.D. Schouten
drs. B. van Bommel
G.C. Zwijnenburg
mr. J. J. van Beek
mr. R.M. de Bekker
mr. J.A. Breunesse
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/secretaris
stafmedewerkster
informatiespecialist (v.a. 01.09.10)
administrateur.
adjunct-secretaris
(v.a. 01.06.10)
adjunct-secretaris/coördinator beroep
adjunct-secretaris
adjunct-secretaris/coördinator fuwa
adjunct-secretaris
adjunct-secretaris/coördinator klachten
adjunct-secretaris
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat
medewerkster secretariaat

Onderwijsgeschillen en haar bureau zijn zelfstandig gevestigd te Utrecht. Vanwege de
optimale bereikbaarheid voor het bijwonen van zittingen van de Commissies, is gekozen
voor huisvesting in Utrecht. De meeste zittingen worden gehouden op het adres van
Onderwijsgeschillen.

bezoekadres:
gebouw ‘Woudstede’
Zwarte Woud 2 te Utrecht
telefoon: 030-2809590
fax:
030-2809591
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De Commissies
In het verslagjaar heeft het bureau van Onderwijsgeschillen 19 commissies administratief en
juridisch ondersteund; 14 van deze commissies worden door Onderwijsgeschillen in stand
gehouden; de overige 5 commissies worden in stand gehouden door andere organisaties.
De 14 commissies die door Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden zijn:
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs bve (en hbo tot
01.09.10)
Landelijke Commissie voor Geschillen Hoger Onderwijs (vanaf 01.09.10)
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
Commissie voor geschillen advies en arbitrage IGO-BVE
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (po en vo)
Landelijke Klachtencommissie bve
Landelijke Klachtencommissie hbo (tot 1 augustus 2010)

De commissies die door andere organisaties in stand worden gehouden, maar waarvoor
Onderwijsgeschillen administratieve en juridische ondersteuning verzorgt:
Landelijke geschillencommissie inzake medezeggenschap universiteiten
(in stand gehouden door de Vereniging Samenwerkende Nederlandse
Universiteiten (VSNU)) (tot 01.09.10)
Bezwarencommissie CAO-VO
(in stand gehouden door partijen bij de CAO VO)
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 Islamitische scholen
(in stand gehouden door de Islamitische Scholen Besturen Organisatie, ISBO)

Onafhankelijkheid commissies
De Stichting staat boven de belanghebbenden; de commissies werken volledig
onafhankelijk; zij stellen een eigen reglement op waarin de eigen werkwijze is vastgelegd. De
inhoudelijke dienstverlening aan de commissies is conform het reglement en de
onafhankelijke oordelen van de commissies.
Stichting Onderwijsgeschillen draagt zorg voor de vereiste facilitering van de commissies
opdat deze de nodige kwaliteit kunnen leveren. Die facilitering betreft de inzet van personeel
en middelen. Daarbij worden de financiële middelen die van de instellingen worden
ontvangen, effectief en verantwoord ingezet voor de werkzaamheden van de commissies.

Publicatie via internet
Op de website van Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl) treft u alle relevante
informatie over Onderwijsgeschillen, het bureau en haar medewerkers, de activiteiten, de
commissies en relevante cao’s, wetgeving en publicaties.
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De website bevat alle uitspraken en adviezen in geanonimiseerde vorm van de commissies
vanaf 01-01-2001 en voor de LKC vanaf 1998. Er kan gezocht worden op commissie, op
datum uitspraak/advies, op periode uitspraak/advies, op trefwoorden en op tekst.
Alle uitspraken en adviezen zijn bovendien voorzien van een samenvatting zodat de lezer
snel een beeld kan krijgen van de zaak. De reglementen, uitspraken en adviezen van de
commissies kunnen gratis gedownload worden.

Aansluitingen
Alle scholen in het primair- speciaal- en voortgezet (speciaal) onderwijs, de regionale
expertisecentra en de centrale diensten zijn op basis van de Wet medezeggenschap op
scholen (WMS) aangesloten bij de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS)
en derhalve bij Onderwijsgeschillen.
Op grond van de CAO VO zijn alle bij de CAO VO aangesloten scholen voor voortgezet
onderwijs aangesloten bij de Bezwarencommissie CAO-VO.
Op grond van de CAO-HBO zijn alle bij de CAO aangesloten hogescholen aangesloten bij de
Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo.
Bij de Commissie voor geschillen inzake universitaire medezeggenschapsaangelegenheden,
zijn alle Nederlandse openbare universiteiten alsmede één bijzondere universiteit
aangesloten.
Bij de Commissie van beroep Islamitische scholen en de Islamitische klachtencommissie,
zijn alle Islamitische scholen die lid zijn van de ISBO aangesloten.
Bij de overige Commissies die Stichting Onderwijsgeschillen in stand houdt waren in het
verslagjaar aangesloten:
28
56
120
226

HBO-instellingen met 1 of meer hogescholen
BVE-instellingen
VO-besturen met 1 of meer scholen
PO-besturen met 1 of meer scholen

Behandelde zaken
In het verslagjaar waren bij alle commissies tezamen in totaal 518 zaken in behandeling
waarvan 96 zaken uit voorgaande jaren. In totaal zijn er in het verslagjaar 209
uitspraken/adviezen uitgebracht.
De 518 zaken die in behandeling waren, zijn als volgt over de commissies verdeeld:



Geschillencommissie medezeggenschap universiteiten
geen geschillen behandeld




Geschillencommissie medezeggenschap onderwijs BVE en HBO
4 geschillen, waarvan 1 uit 2009




Geschillencommissie WMS
28 geschillen, waarvan 3 uit 2009

Jaarverslag 2010

11




Bezwarencommissie CAO-VO
4 Geschillen




Commissie van beroep HBO
23 beroepen, waarvan 8 uit 2009




Commissie van beroep BVE
69 beroepen, waarvan 16 uit 2009




Commissie van beroep VO
44 beroepen, waarvan 3 uit 2009




Commissie van beroep PO
12 beroepen, waarvan 2 uit 2009




Commissie van beroep Islamitische scholen
27 beroepen, waarvan 5 uit 2009




Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo
3 Bezwaren




Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO, VO en BVE
91 bezwaren, waarvan 24 uit 2009




Commissie voor interpretatiegeschillen CAO-BVE
24 geschillen, waarvan 11 uit 2009




Commissie voor geschillen DGO
geen geschillen behandeld




Landelijke Klachtencommissie BVE
8 klachten, waarvan 2 uit 2009




Landelijke Klachtencommissie onderwijs
152 klachten, waarvan 21 uit 2009




Landelijke Klachtencommissie Islamitische scholen
1 klacht




Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen
4 bezwaren



2 interne commissies van instellingen die door Onderwijsgeschillen ondersteund worden
24 geschillen/klachten

Verdere bijzonderheden en relevante informatie m.b.t. de onderwerpen en de afwikkeling
van de zaken zijn vermeld in de jaarverslagen van de commissies die op de
www.onderwijsgeschillen.nl gepubliceerd zijn.
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Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl
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