Verkenningsrapport gepresenteerd

KNELPUNTEN BIJ
MEDEZEGGENSCHAP
PASSEND ONDERWIJS
Op 20 april 2018 presenteerden Pieter Huisman (Erasmus School of
Law) en René Flippo (fRAdvies) tijdens een symposium het verkenningsrapport ‘Juridische knelpunten en oplossingen voor de regeling
van de medezeggenschapsketen in passend onderwijs’. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Expertisecentrum
Onderwijsgeschillen onder auspiciën van het Nederlands Centrum
voor Onderwijsrecht (NCOR). Aanleiding voor het onderzoek waren
de rapporten van de Onderwijsinspectie en de Rekenkamer uit 2017,
waarin ze kritisch waren over de rollen van de diverse medezeggenschapsraden bij passend onderwijs. Leonie de Bruin
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Pieter Huisman, hoogleraar Onderwijs-

openingswoord aan dat het om een inge-
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de discussies tijdens het symposium wor-

de uit dat de wetgever bij passend onder-

Vraagstelling

wijs de medezeggenschap wilde verster-
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Bij medezeggenschap passend onderwijs zijn maar liefst vier raden betrokken:

ten. De medezeggenschapsraden van de

1. De ondersteuningsplanraad (opr) met ouders, personeel en leerlingen die gaat

scholen stellen de ondersteuningsprofie-

over het ondersteuningsplan in de regio van het samenwerkingsverband.
2. De medezeggenschapsraad (mrp) waarin het personeel van het samenwerkingsverband zelf zitting heeft.
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nodig zijn, zodat elke school haar profiel
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Centraal bij het samenwerkingsverband

De onderzoekers bevelen aan de keten-

zo ja, is deze dan wel sterk genoeg in die
rol? En hoe verhoudt de opr zich tot de
mrp? Er is nogal wat onduidelijkheid
waar het gaat om de benoeming en het
ontslag van bestuur en toezicht van de
samenwerkingsverbanden. Is dit aan de

De gmr moet een rol spelen bij
de verdeling van de middelen

opr of aan de mrp? Uiteindelijk kwamen
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passend onderwijs staat het ondersteu-
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2. De positie van de mrp
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bevoegdheden, maar in principe dezelfde

nemers afkomstig uit het brede onderwijs-

bevoegdheden als een mr. Die sluiten ech-
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ingewikkeld wordt. De bevoegdheden
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van de mrp moeten wel duidelijk worden

pende bevoegdheden van de opr en de

benoemd. Er wordt een beroep gedaan

mrp. De onderzoekers vinden dat een sa-

op het gezonde verstand van de betrok-

menwerkingsverband gezien moet worden

kenen. Laat de medezeggenschap in de

als een aparte organisatie met een mede-

praktijk verder vorm krijgen, zonder in-

zeggenschapsorgaan dat de daarbij pas-

grijpen van de wetgever. Komen partijen

stuurlijke tussenschakel.

sende bevoegdheden heeft. Deze moeten

er niet uit, dan is er de Landelijke Com-

Bijna iedereen vindt dat de huidige situa-

in de wet worden vastgelegd. Een alterna-

missie voor Geschillen WMS.

tie in de praktijk bestuurlijk werkbaar is

tief is de mrp te vervangen door een on-

2. De opr moet zich alleen richten op

en dat we deze een kans en de tijd moe-

dernemingsraad. Wordt de wet niet gewij-

het ondersteuningsplan, niet op de

ten geven. Kijk waar overleg en aanpas-

zigd, maak de separate bevoegdheden

governance.

sing nodig zijn. Het is wel goed om te in-

voor de mrp dan duidelijk en laat de be-

De meerderheid is het hier niet mee eens.

ventariseren welke oplossingen voor de

stuurder van het samenwerkingsverband

Het gaat om grote geldstromen, dus een

problemen in de praktijk zijn gevonden.

afwegen voor welke adviezen hij naar de

goede governancestructuur is een vereis-

Verspreid deze, bijvoorbeeld via het pro-

mrp of naar de opr gaat.

te. Ook als de opr als belangrijke tegen-

ject Versterking medezeggenschap, zodat

3. Wie is de echte countervailing

kracht wordt gezien. Is zijn taak alleen te

je van elkaar kunt leren. Het is bovendien

power?

kijken naar de regionale dekking van pas-

belangrijk ervoor te zorgen dat het sa-

De overlappende bevoegdheden voor de

send onderwijs, laat dan het vaststellen

menwerkingsverband de schoolbesturen

opr en de mrp zijn vooral een probleem

van de profielen van de bestuurders/toe-

verantwoording af laat leggen over de be-

bij de benoeming van de bestuurders

zichthouders over aan de mrp.

steding van de middelen, want dat ge-

van het samenwerkingsverband. Omdat

3. Regel de positie van de gmr met

beurt in de praktijk nog te weinig.

dit bestuur bestaat uit de gezamenlijke

betrekking tot passend onderwijs wet-

schoolbestuurders, zijn de benoemings-

telijk.

Pieter Huisman gaf tot slot aan met de

bevoegdheden in feite krachteloos. De

Niemand is voor een wettelijke regeling,

conclusies van de discussies aan de slag

bevoegdheden hebben wel zin als sprake

maar de gmr moet wel een rol spelen bij

te gaan. Voor de zomervakantie verschijnt

is van een aparte algemeen directeur,

de verdeling van de middelen voor pas-

het definitieve rapport.

maar dan komen ze eerder de mrp dan

send onderwijs aan de scholen. De gmr

de opr toe. Is sprake van het schoolmo-

heeft in dit geval adviesrecht en moet

del, waarbij het samenwerkingsverband

daar alerter op zijn, want in de praktijk

weinig personeel heeft en vooral facilite-

speelt hij hier nauwelijks een rol.

rend optreedt, dan is de vraag of de rol

4. De wet moet onafhankelijke leden

van de mrp wel reëel is. De onderzoe-

van de opr mogelijk maken.

kers geven twee opties: handhaaf en

De meeste deelnemers vinden dat ze een

combineer de opr en de mrp of concen-

link met de school moeten hebben. Gaat

treer de bevoegdheden bij de opr en be-

hun kind van school, dan kunnen ze als

schouw deze als de echte countervailing

adviseur functioneren.

Het volledige verslag van het

power.

5. De wetgever moet de oorspronke-

symposium is te vinden op

lijke ketengedachte opnieuw regelen,

www.onderwijsgeschillen.nl.
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