Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Postbus 20018
2500 EA De Haag

Almere, 16 januari 2017

Geachte leden van de Tweede Kamer,
Op 18 januari a.s. spreekt u over de voortgangsrapportage leerlingendaling en nieuwe bestuurlijke
samenwerkingsvormen. De Vereniging Openbaar Onderwijs brengt als landelijke vereniging van
medezeggenschapsraden en ouderraden ter voorbereiding graag enkele aanbevelingen onder uw
aandacht.

De fusietoets (Brieven d.d. 17 en 27 oktober 2016)
De staatssecretaris wil het begrip ‘zorgplicht menselijke maat’ invoeren binnen de fusietoets, met een extra
bevoegdheid voor de medezeggenschap in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en in het mbo. De
Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) is voor versterking van de medezeggenschap bij beslissingen over
de gevolgen van leerlingendaling. Maar niet alleen ‘de zorgplicht bij menselijke maat’ is hier relevant. De
huidige adviesbevoegdheid van de (G)MR bij sluiting van scholen dient een instemmingsbevoegdheid te
worden, net als bij fusie en overdracht.

Voortgangsrapportage leerlingendaling (Brief d.d. 28 oktober 2016:
Leerlingendaling leidt tot scholensluiting. In 2015 waren er acht situaties waarbij sluiting leidde tot de situatie
dat er binnen 3 km geen andere basisschool is. De VOO is van mening dat altijd, dus ook bij krimp (dan is
het evident), alle scholen algemeen toegankelijk dienen te zijn en rekening dienen te houden met de
levensbeschouwelijke achtergrond van alle toegelaten leerlingen.
De VOO is verder positief over het wetsvoorstel samenwerkingsscholen (zie ons eerdere commentaar) en
pleit voor een snelle invoering, waarbij ook de vorming van samenwerkingsbesturen wordt gestimuleerd.

Bestuurlijke samenwerkingsvormen (Brief d.d. 11 november 2016)
De VOO is het eens met het uitgangspunt dat in de statuten van een openbare stichting ‘overheersende
overheidsinvloed’ moet zijn geregeld. Een van de uitwerkingen hiervan is dat minimaal de helft van de leden
van de raad van toezicht of het bestuur van een openbare stichting (afhankelijk van het governancemodel
binnen de stichting) door de gemeenteraad wordt voorgedragen en alle leden door de gemeenteraad
worden benoemd. De VOO neemt geregeld waar dat dit eerste getalsmatig niet op de juiste wijze is
georganiseerd.

Een goede scheiding tussen bestuur en intern toezicht is essentieel. Ook bij de samenwerkingsverbanden
passend onderwijs is dit een groot aandachtspunt. De VOO pleit daarom voor een eigen Code Goed Bestuur
voor samenwerkingsverbanden met een onafhankelijk intern toezicht, (deels) los van de schoolbesturen en
een sterke rol voor de medezeggenschap.
De staatssecretaris wil schoolbesturen extra ondersteuning geven (via accountmanagers). De VOO vindt dat
ook de MR en GMR extra ondersteund horen te worden en ziet voorstellen daartoe met belangstelling
tegemoet. Wij zijn uiteraard bereid om aan die opdracht mee te werken.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en rekenen erop dat u onze zienswijze betrekt bij uw
inbreng.
Met vriendelijke groet,

Rein van Dijk, directeur

