Aan de staatssecretaris van OCW
de heer drs. S. Dekker
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG

Almere, 15 maart 2013

Geachte heer Dekker,
Op woensdag 20 maart heeft u een algemeen overleg met de vaste Kamercommissie OCW
naar aanleiding van het Amarantisrapport ‘Autonomie verplicht’. Deze kwestie bewees
opnieuw dat de medezeggenschap in het onderwijs over onvoldoende middelen beschikt om
weerstand te kunnen bieden aan de overheersende bestuurscultuur. Terwijl vorig jaar nog
alle ouderorganisaties, vakbonden, sectororganisaties en het LAKS eensgezind pleitten voor
aanpassing van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), een unicum, lijkt verbetering
van de medezeggenschap nu meer dan ooit noodzakelijk.
In mei 2012 stuurden de ouderorganisaties, sectororganisaties, onderwijsbonden en het
LAKS een gezamenlijke aanbeveling om naar aanleiding van de evaluatie van de Wet
medezeggenschap op scholen (WMS) de wet op drie punten aan te passen. De toenmalige
minister van OCW legde het naast zich neer, maar vroeg de organisaties een plan van
aanpak te maken om de medezeggenschapscultuur te verbeteren. Gevolg was de ‘code
goede medezeggenschap' voor schoolbesturen, personeel, ouders en leerlingen (in het
voortgezet onderwijs). Inmiddels hebben de sectororganisaties PO-raad en VO-raad laten
weten zich nog te willen beraden op de ‘status’ van de code, die zij liever zien als
handreiking aan hun achterban, de schoolbesturen.
Met een code die niet meer mag zijn dan een handreiking wordt een effectieve en
voortvarende oplossing voor een betere medezeggenschap op voorhand onmogelijk
gemaakt. De toenmalige minister wilde dat de betrokkenen bij medezeggenschap het zelf
oplossen, maar de sectororganisaties laten hun besturen straks vrij om een breed gedragen
code naast zich neer te leggen. Zo wordt een succesvolle medezeggenschap naar het rijk
der fabelen verwezen.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ziet niets in de vrijblijvende maatregel van een
code die geen code is en in sectororganisaties die hun achterban niet durven aan te spreken
op hun verantwoordelijkheid de medezeggenschap goed te regelen. Wij hebben daarom de
code, die tot handreiking dreigt te verworden, niet ondertekend en wij roepen u daarenboven
op om alsnog te komen tot aanpassing van de WMS, ten einde de medezeggenschap van
ouders, personeel en leerlingen in het funderend onderwijs op een juiste wijze te
organiseren.
Samenvattend beveelt de VOO u aan:
-

het recht op rechtsbijstand te regelen door middel van aanscherping van de
faciliteitenregeling;

-

de beslechting van nalevingsgeschillen via de Landelijke Commissie voor Geschillen
WMS (LCG WMS) te laten lopen;

-

te komen tot de mogelijkheid om nietigheid van besluiten in te roepen;

-

bij de sectororganisaties erop aan te dringen dat de code goede medezeggenschap
als zodanig wordt opgevat en nageleefd.

Een code goede medezeggenschap die door alle partijen als zodanig wordt beschouwd en
nageleefd kan wél op steun van de VOO rekenen.
Wij vertrouwen u hiermee van dienst te zijn en rekenen erop dat u onze zienswijze betrekt bij
uw besluitvorming. Desgewenst zijn wij graag bereid onze reactie mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Drs. Bert-Jan Kollmer
Directeur

