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Inleiding
Geachte lezer,
Met ingang van 1 januari 2009 zijn alle Commissies van Stichting Geschillencommissies
Onderwijs (SGO), VOS/ABB en Stichting Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
ondergebracht bij Stichting Onderwijsgeschillen. Met deze nieuwe organisatie wordt recht
gedaan aan het streven te komen tot één loket voor onafhankelijke deskundige
geschilbehandeling in het gehele Nederlandse 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 kenniscentrum en platform voor discussie en verdieping rond de
geschillenregeling 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 460 zaken in behandeling. De Commissies
hebben 205 uitspraken/adviezen uitgebracht. In de 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,

het bestuur van de Stichting Onderwijsgeschillen
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Stichting Onderwijsgeschillen

Jaarverslag 2009 Stichting Onderwijsgeschillen en Commissies

De doelstelling van Stichting Onderwijsgeschillen
De doelstelling van Onderwijsgeschillen is gericht op onafhankelijke deskundige
rechtspraak in het onderwijs. Daartoe draagt Onderwijsgeschillen zorg voor de
instelling en ondersteuning van rechtsprekende en adviserende commissies in het
onderwijs.

Het bestuur
Het bestuur van Stichting Onderwijsgeschillen is pluriform samengesteld uit
vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, personeelsorganisaties, studenten-,
ouder- en leerling-organisaties. Voorts heeft het bestuur een onafhankelijk voorzitter.
Door de pluriforme samenstelling en het onafhankelijk voorzitterschap van het
bestuur is de onafhankelijkheid van de commissies en hun secretariaat
gegarandeerd.

Samenstelling bestuur in 2009
Het Dagelijks Bestuur van Onderwijsgeschillen bestaat vooralsnog uit één bestuurder
afkomstig van SGO, één bestuurder afkomstig van de Stichting Landelijke Commissie
voor Geschillen WMS en één bestuurder afkomstig van de VOS/ABB. Tezamen met
een onafhankelijke voorzitter vormen deze vier personen het Dagelijks Bestuur van
de Stichting Onderwijsgeschillen.
Het Algemeen Bestuur is na de fusie een voortzetting van het Algemeen Bestuur van
SGO, aangevuld met leden afkomstig van het bestuur van de Stichting Landelijke
Commissie voor Geschillen WMS. De samenstelling van het Algemeen Bestuur was
tijdens het verslagjaar als volgt:
Dagelijks bestuur:
J.G. Tiemersma, voorzitter
R.W.H. de Koning, penningmeester
D. Schipper, secretaris
Drs. Th. Hooghiemstra
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Algemeen bestuur:
D. van As
drs. G.C.F. Borchers
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. Satorius
J.G.J.J. Veenstra
mr. A.M.T. Wigger
mr. G.W.M. Willemsen
E.C. Willms

(tot 01-10-2009)
(tot 01-08-2009)
(vanaf 01-10-2009)

(tot 01-01-2009)
(tot 01-10-2009)
(vanaf 01-01-2009)

Het Dagelijks Bestuur heeft in het verslagjaar 12 maal vergaderd; het Algemeen
Bestuur 4 maal.
Beleidsadviesraad WMS (BAR WMS)
De uitvoering van de landelijke geschillenregeling in het kader van de WMS is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle onderwijsorganisaties voor PO en VO.
Om vorm te geven aan die gemeenschappelijke taak is de Beleidsadvies Raad, de
BAR, ingesteld. De BAR heeft in het verslagjaar één maal gezamenlijk vergaderd en
eind 2009 is er een start gemaakt met het voeren van individuele gesprekken met
vertegenwoordigers van de onderwijsorganisaties die onder meer participeren in de
BAR. In de huidige structuur kan wat betreft de WMS, de BAR een advies uitbrengen
in het kader van de LCG WMS. Bij de nieuwe bestuursvorm, het governance-model,
zal naar een andere vorm van invloed en betrokkenheid worden gezocht voor de
landelijke onderwijsorganisaties.
Resultaten na 1 jaar in de nieuwe organisatie
• Laagdrempeligheid: Stichting Onderwijsgeschillen is zichtbaar en toegankelijk
voor belanghebbenden via o.a., website, mailingen, diverse publicaties,
congressen en bijeenkomsten.
• Kwaliteit dienstverlening: de werkprocessen zijn geüniformeerd en
gestroomlijnd; de doorlooptijd van de zaken is verkort;
• Kostenefficiency: samenbrengen op 1 locatie en de sobere organisatie heeft
geleid tot een financieel gezonde organisatie; bekostiging LCG WMS is
aangepast, met aanzienlijke verlaging van de bijdrage van schoolbesturen als
gevolg.
• Ontwikkeling aansluiting: een aantal schoolbesturen hebben hun scholen
nieuw aangesloten bij Onderwijsgeschillen;
• Toekomstvastheid en ambitie: het businessplan geeft een helder beeld voor
de toekomst: niet alleen ‘curatief’: behandeling van zaken, maar juist ook
‘preventie en zorg’: (o.a. kenniscentrum, mediation, ombudsfunctie)
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Toekomst: ambities en inrichting
Het bestuur van de Stichting Onderwijsgeschillen heeft bij de start van de fusie een
aantal ambities geformuleerd.
• Een huis voor de geschillen: De Stichting stelt zich ten doel de ondersteuning
en administratie voor alle geschillen/arbitrage/beroeps en klachtenregelingen
in het onderwijs in Nederland te verzorgen. Met de vrijheid van onderwijs en
aandacht voor identiteit als vertrekpunt wordt gestreefd naar bundeling van
commissies.
• Expertisefunctie: De Stichting heeft tevens een expertisefunctie met als
doelstelling de kennis, ervaring en maatschappelijke regelingen te bundelen.
Om deze functie goed te kunnen uitvoeren draagt de Stichting zorg voor
inbreng van alle organisatie voor en rond het onderwijs.
• Onderzoek ombudsfunctie: De Stichting onderzoekt de wenselijkheid te
komen tot een landelijke ombudsfunctie voor het gehele onderwijs.
• Besturing: De Stichting gaat werken conform het model voor governance
(RvT-model), gebaseerd op competenties en kwaliteit. Naast het
toezichthoudend orgaan is er nadrukkelijk een rol voor de belanghebbenden
in het onderwijsveld.
Bij het tot stand komen van de fusie is de bestaande bestuursstructuur overgenomen.
Dat heeft geleid tot een Algemeen Bestuur (AB) bestaande uit 14 leden namens
organisaties en een uit hun midden gekozen Dagelijks Bestuur (DB).
In de vergadering van het AB van 25 juni 2009 en vervolgens 15 oktober 2009 is
besloten dat een nieuwe bestuursstructuur wenselijk is. Bij die vormgeving wordt
gebruik gemaakt van het governance-model. Daarnaast zijn uitgangspunten rond
kwaliteit en binding vastgelegd.
Op basis van geformuleerde uitgangspunten wordt thans verder uitwerking gegeven
aan het vormgeven en implementeren van de nieuwe bestuursvorm.
AB klankbordgroep
Vanuit het Algemeen Bestuur is er na de bestuursvergadering van 15 juni 2009 een
ad hoc commissie ingesteld als klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft tijdens
het verslagjaar een aantal thema’s voorbereid met betrekking tot de herstructurering
en het governance model. Dit heeft geleid tot een (concept)nota bestuurlijke inrichting
en werkwijze Stichting Onderwijsgeschillen. Deze nota ligt ter advisering voor bij de
onderwijsorganisaties.
De samenstelling van deze ad-hoc commissie is als volgt: J.G. Tiemersma
(voorzitter), mr. G.W.M. Willemsen, D. van As (tot 1.10.09), drs. F.H.A.N Lambriks,
mr. A.M.T. Wigger als adviseur van het bestuur, mr. H. E. Mertens en L.D. Schouten.
Tijdens het verslagjaar is deze klankbordgroep 3 x bijeen geweest.
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Governacemodel:
Het organogram dat op 17 december 2009 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld:

Commissie van
goede diensten

Raad van
Toezicht

Bestuurder
(Directeur)

Werkorganisatie

Juridisch

•
•

•

Expertise

Onderzoek

“Commissie van goede diensten”
Twee jaarlijkse gesprekrondes met alle landelijke relevante
onderwijsorganisaties
Jaarlijks verslag met verantwoording. Organisaties worden in staat
gesteld gezamenlijk van gedachten te wisselen met RvT en
bestuurder. Eventuele themadagen .

Activiteiten in 2009
Een huis voor de geschillen:
Gesprekkenronde: eind 2009 en doorlopend in begin 2010 is er door een delegatie
van het bestuur, een aantal malen aangevuld met de directeur, een gesprekkenronde
gevoerd met vertegenwoordigers van nagenoeg alle relevante belanghebbenden:
werkgevers- en werknemersorganisaties, ouder- en leerling/studentenorganisaties,
sectororganisaties en OCW, met als doelstellingen:
• informeren over de voortgang van Stichting Onderwijsgeschillen en
(hernieuwde) verkenning naar draagvlak voor vorming van één secretariaat
voor geschillen, bezwaren, beroepen en klachten.
• zoeken naar alternatieve en/of aanvullende (samenwerkings)vormen om tot
verdere professionalisering van onderwijsarbitrage in Nederland te komen.
De resultaten en nadere uitwerkingen van deze gesprekken krijgen in 2010 zijn
beslag.
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Landelijk WMS congres: ”Communicatie, basis voor medezeggenschap”
In het verslagjaar heeft Onderwijsgeschillen het 3e landelijke WMS-congres
georganiseerd. De twee voorgaande jaren werd dit georganiseerd door de
Projectgroep WMS, die haar werkzaamheden in 2009 heeft beëindigd. Met het
onderbrengen van de LCG WMS bij Onderwijsgeschillen is er door OCW voor
gekozen om ook de organisatie van het WMS-congres over te dragen aan
Onderwijsgeschillen.
Het thema stond dit jaar in het teken van Communicatie. Er waren ruim 320
aanmeldingen. In een keur van workshops (18) verdeeld over 2 rondes is dit
onderwerp vanuit verschillende invalshoeken belicht. De workshops en lezingen
werden verzorgd door de onderwijsorganisaties die participeren in de
Beleidsadviesraad. De inhoud en het niveau van de workshops werden door de
aanwezigen goed beoordeeld. Ook is tijdens het plenaire ochtendgedeelte de
jaarlijkse MR-prijs uitgereikt. Ook in 2010 organiseert Stichting Onderwijsgeschillen
het jaarlijkse WMS congres.
Onderzoek naar het effect van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor
Geschillen WMS
Tegen de achtergrond van het streven van Stichting Onderwijsgeschillen in het
onderwijsveld een platform te zijn voor discussie en verdieping, heeft Stichting
Onderwijsgeschillen in 2009 in overleg met de LCG WMS opdracht gegeven aan een
extern onderzoeker om onderzoek te doen naar de effecten van de uitspraken van de
Commissie op (het functioneren van) de medezeggenschap en de schoolorganisatie
en de wijze waarop de Commissie waar mogelijk lering kan trekken uit de effecten
voor toekomstige uitspraken. Het onderzoek betreft zowel het directe effect van de
uitspraak op de afhandeling van het geschil tussen het bevoegd gezag en het
medezeggenschapsorgaan als het indirecte effect van doorwerking op de
verhoudingen tussen partijen en beïnvloeding van de schoolorganisatie in meer brede
zin. Het onderzoeksrapport wordt in het voorjaar 2010 verwacht.
Mededelingen over het rapport zullen geplaatst worden op
www.onderwijsgeschillen.nl
Digitale nieuwsbrieven
Onderwijsgeschillen is gestart met het periodiek versturen van digitale nieuwsbrieven.
Deze worden per doelgroep, zoals de leden van de Beleidsadviesraad en de
verschillende commissies, opgesteld. In deze nieuwsbrief wordt actuele informatie en
interessante wetenswaardigheden over Onderwijsgeschillen gemeld met daar waar
mogelijk doorlinken naar bestanden en/of de website. Het streven is om 4 x per jaar
een dergelijke nieuwsbrief te versturen.
Expertgroep Onderwijsgeschillen
Onderwijsgeschillen wil zich ontwikkelen tot een expertisecentrum en een platform
voor discussie en verdieping met betrekking tot rechtsbescherming in het gehele
onderwijs. De organisatie heeft mede daarom in 2009 het initiatief genomen tot het
instellen van de Expertgroep Onderwijsgeschillen die studiedagen/themadagen e.d.
organiseert over actuele onderwerpen die een direct verband hebben met het
onderwijsbeleid en de onderwijswetgeving.
Prof. mr. D. Mentink is trekker van deze expertgroep en wordt hierin bijgestaan door
J.G. Tiemersma, mr. H.E. Mertens en L.D Schouten, voorzitter respectievelijk
directeur en stafmedewerker van Onderwijsgeschillen. Deze groep stelt de agenda
op, bewaakt tijd en planning en denkt mee over inhoud, vormgeving en evalueert na
afloop. Per thema worden externe deskundigen uitgenodigd om inhoudelijke invulling
te geven aan een activiteit.
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Studiedag: Aan de slag met de WMS en de Landelijke Commissie Geschillen
In het kader van deze verbreding en verdieping van kennis en de uitwisseling van
ervaring, heeft de LCG WMS op 15 mei 2009 tezamen met de Stichting
Onderwijsgeschillen een studiedag rond medezeggenschap gehouden. De studiedag
is voorbereid door de Expertgroep en stond open voor genodigden van commissies,
organisaties in het onderwijs, en vertegenwoordigers van OCW, waaronder de
Inspectie.
Tijdens deze studiedag zijn de volgende thema’s behandeld:
• Onderweg met de WMS, inleiding door mr. F. Brekelmans, AOb.
Gesproken is over de medezeggenschapsregelingen in de verschillende
onderwijssectoren en de positionering van de LCG WMS als één commissie
voor alle geschillen in het primair en voortgezet onderwijs.
• In de schaduw van de LCG WMS, inleiding door mr. T. Storimans,
onderwijsinspecteur.
Deze lezing behandelde de rol van de Inspectie bij het versterken van de
waarborgfunctie van de medezeggenschap, de taken van de
vertrouwensinspecteurs en het toezicht op de naleving van de WMS.
• De WMS in het zonlicht van good governance, inleiding door prof. mr. D.
Mentink, emeritus hoogleraar onderwijsrecht en lid van de LCG WMS.
Deze lezing benadrukte de medezeggenschap als hoeksteen van ‘goed
onderwijsbestuur’ in relatie tot het wetsvoorstel Goed bestuur, de positie van
docenten en ouders en de verticale verantwoording naar de overheid.
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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)
Bij het bureau van Onderwijsgeschillen waren in het verslagjaar werkzaam:
mr. H.E. Mertens
directeur/secretaris
drs. M.R. Backer
adjunct directeur/secretaris (tot 01-06-2009)
L.D. Schouten
stafmedewerkster
G.C. Zwijnenburg
administrateur.
mr. R.M. de Bekker adjunct-secretaris/coördinator beroep
mr. J.A. Breunesse adjunct-secretaris
mr. S.J.F. Schellens adjunct-secretaris/coördinator fuwa
mr. M. Smulders
adjunct-secretaris
drs. J. van der Velzen adjunct-secretaris/coördinator klachten
mr. A.A. Veraart
adjunct-secretaris
E.M. Clarijs
medewerkster secretariaat
J. Craane
medewerkster secretariaat
M. van den Elzen
medewerkster secretariaat
A. Strietman
medewerkster secretariaat
E. Telkamp
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 18 commissies
administratief en juridisch ondersteund; 13 van deze commissies worden door
Onderwijsgeschillen in stand gehouden; de overige 5 commissies worden in stand
gehouden door andere organisaties.
De 15 commissies die door Onderwijsgeschillen in stand worden gehouden zijn:
Landelijke commissie voor geschillen WMS
Landelijke geschillencommissie medezeggenschap onderwijs bve en hbo
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 hbo
Landelijke Klachtencommissie bve
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (po en vo)

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))
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.
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Publicatie via internet
Op de website van Stichting Onderwijsgeschillen (www.onderwijsgeschillen.nl )
treft u alle relevante informatie over Stichting Onderwijsgeschillen, het bureau van
Stichting Onderwijsgeschillen, de activiteiten, de commissies, en de relevante
cao’s, wetgeving en publicaties.
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 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 en
derhalve bij de Stichting 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 1 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
54
117
222

HBO-instellingen met 1 of meer hogescholen
BVE-instellingen
VO-besturen met 1 of meer scholen
PO-besturen met 1 of meer scholen
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Behandelende zaken
In het verslagjaar waren bij alle commissies tezamen in totaal 460 zaken in
behandeling waarvan 99 zaken uit voorgaande jaren.
In totaal zijn in het verslagjaar 205 uitspraken/adviezen uitgebracht.
De 460 zaken die in behandeling waren, zijn als volgt over de commissies verdeeld:
•
•

Geschillencommissie medezeggenschap universiteiten
1 geschil uit 2008

•
•

Geschillencommissie medezeggenschap onderwijs BVE en HBO
9 geschillen, waarvan 1 uit 2008

•
•

Geschillencommissie WMS
23 geschillen, waarvan 7 uit 2008

•
•

Bezwarencommissie CAO-VO
5 geschillen, waarvan 1 uit 2008

•
•

Commissie van beroep HBO
32 beroepen, waarvan 5 uit 2008

•
•

Commissie van beroep BVE
82 beroepen, waarvan 22 uit 2008

•
•

Commissie van beroep VO
37 beroepen, waarvan 7 uit 2008

•
•

Commissie van beroep PO
3 beroepen

•
•

Commissie van beroep Islamitische scholen
16 beroepen, waarvan 2 uit 2008

•
•

Landelijke bezwarencommissie functieordenen hbo
7 bezwaren, waarvan 3 uit 2008

•
•

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering BVE
19 bezwaren uit 2008

•
•

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering VO
18 bezwaren, waarvan 3 uit 2008 en 1 uit 2007

•
•

Landelijke bezwarencommissie functiewaardering PO
29 bezwaren

•
•

Commissie voor geschillen CAO-BVE
36 geschillen, waarvan 10 uit 2008

•

Commissie voor geschillen DGO
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•

geen geschillen behandeld

•
•

Landelijke Klachtencommissie BVE
17 klachten, waarvan 3 uit 2008

•
•

Landelijke Klachtencommissie onderwijs (PO en VO)
123 klachten, waarvan 33 uit 2008

•
•

Landelijke Klachtencommissie Islamitische scholen
geen klachten behandeld

•
•

Bezwarencommissie Schoolbestuursbeslissingen
1 bezwaar

•

2 interne klachtencommissies van instellingen die door Onderwijsgeschillen
ondersteund worden
2 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.

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