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Kort woord vooraf

Dit jaarverslag van 2021 beslaat het domein medezeggenschap. Onder het domein
medezeggenschap vallen de volgende commissies:





Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO
Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs en
Bezwarencommissie CAO-VO

De inleiding van dit jaarverslag is verzorgd door prof. mr. dr. Willem Bouwens, de voorzitter van de
LCG WMS en heeft betrekking op die Commissie.
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Inleiding Willem Bouwens

In dit jaarverslag wordt u onder meer op de hoogte gebracht van de
activiteiten van de LCG WMS in het kalenderjaar 2021. De deskundige
ondersteuning van de Stichting Onderwijsgeschillen is voor die activiteiten
onontbeerlijk. Ook daaraan wordt in dit jaarverslag aandacht besteed.
In het verslagjaar bereikte de Commissie ongeveer hetzelfde aantal
verzoeken om een geschil te beoordelen als in eerdere jaren. Een groot
aantal van die verzoeken werd later weer ingetrokken.
Dat betekent dat in veel gevallen, ondanks het indienen van een verzoek tot geschilbeslechting, de
wil om er gezamenlijk uit te komen aanwezig bleef. Dit overleg wordt ook door de LCG WMS
gestimuleerd, bijvoorbeeld door het aanbieden van mediation.
De Commissie heeft niet als doel zo veel mogelijk geschillen te beslechten. Zij wil vooral bijdragen
aan het goed functioneren van de medezeggenschap op de school door het overleg met de
vertegenwoordiging van het personeel en de ouders en leerlingen van de school te bevorderen. In de
ogen van de Commissie heeft het daarom veelal de voorkeur wanneer het bevoegd gezag en (de
verschillende geledingen van de) medezeggenschapsraad er (alsnog) samen uitkomen.
Ook de impact en de naleving van de uitspraken van de Commissie heeft de aandacht.
In dat kader heeft het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen in het verslagjaar een onderzoek
uitgezet naar naleving en handhaving van de uitspraken van de LCG WMS. Onderzocht wordt in
hoeverre het sanctiesysteem (dwangsom) van de Wms voldoet, wat de rol van de ministeriële
aanwijzing is en in algemene zin hoe bevoegde gezagen en medezeggenschapsorganen de rechtsgang
bij de Commissie ervaren. Wij kijken uit naar de resultaten van het onderzoek. Deze zullen de
Commissie wellicht tot nieuwe inzichten brengen, voor verbeterde geschilbehandeling.
Het overleg over deze resultaten zal plaatsvinden buiten aanwezigheid van mr. Ruurd Koopmans, die
tot voor kort als plaatsvervangend voorzitter verbonden was aan de LCG WMS. Hij heeft eind 2021
elders een functie aanvaard, als gevolg waarvan het helaas niet mogelijk was zijn werkzaamheden
voor de Commissie te continueren. Ruurd heeft de afgelopen jaren een geweldige bijdrage geleverd
aan de statuur die de Commissie inmiddels in het onderwijsveld heeft verworven. De Commissie
dankt hem hartelijk voor zijn inzet in de voorbije jaren en wenst hem veel succes in zijn nieuwe
positie.

Prof. mr. dr. Willem Bouwens
voorzitter LCG WMS
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Reflectie op 2021
door mr. Arne Breunesse,
coördinerend secretaris medezeggenschap
In het verslagjaar 2020 constateerden wij dat aan de Commissies
geen geschillen zijn voorgelegd over maatregelen rond de aanpak
van de Corona-pandemie.
Deze trend, voor zover daarvan gesproken mag worden, heeft zich
voortgezet in het verslagjaar 2021. Daarbij is het ook opvallend te
noemen dat de besteding van de gelden op grond van het
Nationaal Plan Onderwijs (NPO) niet heeft geleid tot indiening van
verzoeken bij de Commissie, terwijl het toch om verdeling van substantiële bedragen binnen de
scholen ging, waarbij verschillen van inzicht tussen medezeggenschap en bestuurder toch wel
denkbaar waren.
Wat voorts opvalt in het verslagjaar is het in verhouding hoge aantal intrekkingen van ingediende
zaken bij de LCG WMS. Daarbij komt het merendeel van deze intrekkingen voor rekening van het
medezeggenschapsorgaan. De oorzaak voor deze intrekkingen lijkt tweeledig te zijn. Enerzijds wordt
door het opstarten van een procedure bij de LCG WMS een proces op gang gezet waarbij partijen
nogmaals met elkaar in gesprek raken en al dan niet met behulp van (externe) bemiddeling toch tot
een oplossing komen. Anderzijds blijkt ook dat de indiener van een verzoek niet altijd bevoegd is om
dat verzoek in te dienen. Dat is soms het geval omdat een individueel lid van de schoolgemeenschap
geen verzoek kan indienen bij de Commissie. Ook komt het voor dat een lid van het
medezeggenschapsorgaan een verzoek bij de Commissie indient, terwijl daartoe geen besluit door
dat orgaan is genomen. Dat de Wet medezeggenschap op scholen voor de niet-juridisch geschoolden
geen eenvoudig toe te passen wet is, zal daarbij ook zeker een rol spelen.
Expertisecentrum
Advies: Aanpassing begrippen 'school' en 'bevoegd gezag' in de Wms
Dit advies is een vervolg op het advies 'Medezeggenschap bij holdings in het onderwijs' dat in 2020 is
uitgebracht. Tijdens de presentatie van dat advies kwam de behoefte naar voren om de begrippen
“bevoegd gezag” en “school” verder uit te diepen in de context van een goede medezeggenschap.
Het Expertisecentrum heeft de onderzoekers mr. dr. Frans Brekelmans (Actis Rotterdam), prof. mr.
Pieter Huisman (Erasmus Universiteit) en mr. dr. Loe Sprengers (Erasmus Universiteit en Sprengers
Advocaten) bereid gevonden een advies uit te brengen dat zich richt op de vraag wat precies onder
het begrip ‘school’ in de WPO, WEC, WVO en Wms moet worden verstaan.
De onderzoekers zijn nagegaan of de Wms toereikend is voor de manier waarop in de praktijk
onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs worden aangestuurd en georganiseerd.
Op basis van het advies kan in algemene zin geconcludeerd worden dat met de wijziging van de
artikelen 4 (vertegenwoordiging deelraad in de GMR), 20 (instellen deelraad) en 35 (positie
belanghebbende bij instelling of opheffing medezeggenschapsorgaan) van de Wms de wetgever een
goede bijdrage kan leveren aan rechtsgelijkheid tussen feitelijk gelijke schoolorganisaties die formeel
van elkaar verschillen door het BRIN nummer en de rechtspersoon waar zij deel van uitmaken.
Deze relatief eenvoudige wijziging van de Wms wordt geprefereerd boven een wijziging van het
stelsel waarbij de school gelijk wordt gesteld aan een organisatie die onder de Wet op de
ondernemingsraden valt.
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Beide adviezen zijn getoetst bij onderwijsorganisaties en juridische experts uit het onderwijsveld.
Dit conceptadvies is gepresenteerd op 24 juni 2021 en de uiteindelijke versie van het rapport is begin
september online verschenen.
Onderwijsgeschillen heeft deze publicatie als bijdrage aangeboden aan het lopende debat tussen
regering en parlement en aan belangstellenden in het onderwijs ter bevordering van goede
rechtsbescherming in het onderwijs.
Downloaden
 Aanpassingen begrippen ’school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms. Noodzaak, mogelijkheden
en alternatieven, september 2021
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Commissie van beroep funderend onderwijs
Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
De samenstelling van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS in 2021:







prof. mr. W.H.A.C.M. Bouwens
mr. R.W.L. Koopmans
mr. C.J.H.G. Bronzwaer
A.L.M. van Geel
drs. H.J. van Rooijen
mr. J. Sperling

De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) regelt de medezeggenschap op scholen in het primair,
voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs en in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs.
Een geschil kan worden voorgelegd door het bevoegd gezag of door het medezeggenschapsorgaan
dat bij het onderwerp betrokken is. De Commissie doet een bindende uitspraak, alle partijen moeten
zich hieraan houden.
Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs en de samenwerkingsverbanden passend
onderwijs zijn op grond van de wet aangesloten bij de LCG WMS.
Totaal aantal geschillen in 2021






Resterend uit 2020
Ingediend 2021
Ingetrokken
Uitspraken
Niet afgerond 31.12.20

24
3
21
9
9
6

Totaal aantal geschillen in 2021
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Ingetrokken
Uitspraken
Openstaand 31.12.21

Ingetrokken

Uitspraken

Openstaand
31.12.21
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Op grond van artikel 31 Wms is de Commissie bevoegd de volgende soorten geschillen te
behandelen:






Instemmingsgeschillen (artikel 32 Wms)
Geschillen over de inhoud van het medezeggenschapsstatuut en het
medezeggenschapsreglement (artikel 33 Wms)
Adviesgeschillen (artikel 34 Wms)
Nalevingsgeschillen Wms en onderwijswetten (artikel 35 Wms)
Overige geschillen voor zover het medezeggenschapsreglement daarin voorziet

Soorten geschillen behandeld in 2021
Instemmingsgeschillen
Adviesgeschillen
Nalevingsgeschillen

9
9
6

Geschillen verdeeld naar sectoren:

Zaken naar sector
2
primair onderwijs
voortgezet
onderwijs
voortgezet
(speciaal) onderwijs

8
14

Uitgebrachte oordelen: 9

(deels) gegrond

6

ongegrond
niet ontvankelijk

2

(deels) gegrond

1

ongegrond

niet
ontvankelijk
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Verslagjaar in vergelijking tot voorgaande jaren
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Totaal in behandeling

Uitspraken
2017

2018

Ingetrokken
2019

2020

Niet afgerond 31.12

2021

Toelichting op de cijfers
Soms komt het aantal uitspraken en ingetrokken geschillen niet overheen met het aantal behandelde
zaken. Soms worden geschillen gevoegd behandeld en ook worden sommige geschillen opgelost
door bemiddeling of mediation.

De uitspraken van de Commissie voor Geschillen WMS over 2021 vindt u hier

Enkele bepalende overwegingen en beslissingen in de uitspraken van de Commissie in 2021








De conclusie van het bevoegd gezag dat de school niet zelfstandig kan voortbestaan is
begrijpelijk. Het door de MR gewenste fusietraject is niet haalbaar gebleken. Het bevoegd
gezag heeft voldoende gemotiveerd dat er voldoende ruimte voor openbaar onderwijs in de
regio blijft. 10 februari 2021 / 109550
Het is niet onjuist dat het bevoegd gezag tot een andere invulling van het rectoraat heeft
besloten nadat een impasse in de benoemingsadviescommissie was ontstaan. De bezwaren
van de MR gericht op de geschiktheid van een van de te benoemen kandidaten zijn door het
bevoegd gezag voldoende gepareerd. 30 juni 2021 / 2021002080
De OMR komt geen bevoegdheid toe advies- of instemmingsgeschillen aan de Commissie
voor te leggen over aangelegenheden ten aanzien waarvan de MR advies- of
instemmingsbevoegdheid heeft. Wijziging van de groepsgrootte wordt weliswaar vermeld in
de schoolgids, maar daar niet in vastgesteld. Daarvoor is een apart besluit nodig.
14 juli 2021 / 2021009175
Het bevoegd gezag heeft onvoldoende beargumenteerd waarom het voor een bepaalde
systematiek van functiebeschrijven heeft gekozen. Ook de keuze voor gewenste functie9

Jaarverslagen domein medezeggenschap











inhoud in plaats van feitelijke functie-inhoud is niet gemotiveerd. De PMR heeft daarom in
redelijkheid instemming aan functiebeschrijvingen kunnen onthouden.
3 september 2021 / 2021007525
De GMR diende, nadat hij kennis nam van nieuwe competentieprofielen van leden van de
Raad van Toezicht (RvT) , binnen de geldende termijn een verzoek bij de Commissie in te
dienen, maar heeft dat niet gedaan. Verschillende nalevingsverzoeken missen grond. De
verplichting tot tweejaarlijks overleg tussen de RvT en de GMR wordt bekrachtigd.
23 september 2021 / 2021002113
Er is geen ruimte voor toepassing van een algemeen rechtsbeginsel als de wet in de
voorliggende situatie een specifieke bepaling bevat. Een nalevingsverzoek over wijziging van
het beleid over uitwisseling van informatie tussen bevoegd gezag en ouders is daarom nietontvankelijk. 26 oktober 2021 / 20210010726
Het verzoek van het bevoegd gezag het besluit tot fusie te mogen nemen is niet nodig omdat
dat besluit al rechtsgeldig is genomen. Invoeren van Montessorionderwijs is geen wijziging
van de grondslag van de school. 9 december 2021 / 2021018415
Aan het vertrek van de directeur ligt een, ook door het bevoegd gezag erkend,
onoverbrugbaar verschil van inzicht over het te voeren beleid ten grondslag. Van een
vrijwillig vertrek is onder deze omstandigheden geen sprake. De MR had daarom adviesrecht.
23 december 2021 / 2021018151
Het bevoegd gezag heeft dragende redenen benoemd waardoor in het voorliggende
bestuursformatieplan nog geen sprake is van de door de PGMR gewenste verhouding
onderwijspersoneel ten opzichte van het leerlingenaantal. Het krijgt toestemming het besluit
te nemen. 24 december 2021 / 2021016996

Ondernemingskamer
Tegen de uitspraken van de LCG WMS staat beroep open bij de
Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam (OK). Dat is
geregeld in artikel 36 Wms. De termijn voor het indienen van het beroep
bij de OK is één maand. In de uitspraak van de Commissie staat steeds
vermeld dat de partijen tegen de uitspraak beroep kunnen instellen
binnen een maand nadat zij van de uitspraak op de hoogte zijn gesteld.
Bevoegdheid Ondernemingskamer (OK)
De bevoegdheid van de Ondernemingskamer ten aanzien van Wms-geschillen is beperkt tot deze van
beroepsrechter: tegen elke uitspraak van de LCG WMS kan door een of alle partijen die bij de
uitspraak betrokken waren, beroep worden ingesteld bij de Ondernemingskamer. Dat gebeurt door
middel van indiening van een verzoekschrift door een advocaat.
De Ondernemingskamer is bevoegd om het geschil in volle omvang opnieuw te beoordelen.
Tegen één uitspraak van de LCG WMS (109086) heeft een partij in 2020 beroep ingesteld bij de OK.
De Landelijke Commissie voor Geschillen WMS deed op 24 april 2020 uitspraak in een
instemmingsgeschil over een plan van aanpak van het bevoegd gezag over de besteding van
overschotten als gevolg van invoering van de functiemix en nalevingsgeschillen over het verstrekken
van informatie en over de verplichting tot het voeren van overleg. De LCG WMS wees de verzoeken
van de personeelsgeleding van de GMR ((P)GMR) af. De Ondernemingskamer verwerpt het beroep
van de (P)GMR en bevestigt de uitspraak van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS van 24
april 2020.
Informatievoorziening
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Net als de Commissie is de Ondernemingskamer van oordeel dat het bevoegd gezag op alle vragen
van de (P)GMR over de functiemixgelden heeft gereageerd en dat deze informatieverstrekking
voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld kunnen worden. De gegeven informatie geeft
voldoende inzicht in de ontvangen functiemixgelden en de besteding daarvan. Bovendien kon het
bevoegd gezag volstaan met de mededeling dat de gelden zijn besteed aan andere zaken dan de
functiemix, namelijk aan het personeel en de inhuur van personeel in verband met ziektevervanging.
Overleg
Naar het oordeel van de Ondernemingskamer heeft het bevoegd gezag in de periode 2014 tot en
met 2017 niet aan zijn overlegverplichtingen voldaan. Zij verbindt daaraan geen consequenties, nu
de (P)GMR in die periode ook niet gevraagd heeft om overleg over de functiemix. Daarnaast kan van
het bevoegd gezag niet worden verlangd om alsnog overleg met de (P)GMR te voeren over de
besteding van de overschotten in de genoemde periode, omdat er geen nog te besteden
overschotten meer zijn.

De uitspraak van de Ondernemingskamer leest u hier

Overige activiteiten in 2021
Plenaire vergadering van de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: 5 maart 2020.
Publicatie advies: Aanpassing begrippen ‘school’ en ‘bevoegd gezag’ in de Wms
https://www.onderwijsgeschillen.nl/actueel/publicatie-advies-aanpassing-begrippen-school-enbevoegd-gezag-de-wms
15e WMS congres: Wendbare medezeggenschap in de praktijk op het online WMS congres! Op het
congres heeft Onderwijsgeschillen twee workshops verzorgd.
https://www.onderwijsgeschillen.nl/actueel/wendbare-medezeggenschap-de-praktijk-op-het-onlinewms-congres
Publicatie Zakboek medezeggenschap Wms geactualiseerd
https://www.onderwijsgeschillen.nl/publicaties/zakboek-medezeggenschap-wms
Onderwijsgeschillen heeft in het verslagjaar drie kennisnetwerken governance voor bestuurders over
de Wms verzorgd in samenwerking met de VOS/ABB.
Naleving en handhaving van de uitspraken van de Landelijke Commissie voor Geschillen Wet
medezeggenschap op scholen (LCG WMS). In opdracht van het Expertisecentrum heeft
onderzoeksbureau Berenschot in 2021 onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: een enquête onder
betrokkenen bij de medezeggenschapsgeschillen, interviews met betrokkenen, documentstudie van
de uitspraken van de LCG WMS, een groepsgesprek met de leden van de LCG WMS en een juridische
standpuntbepaling. De uitkomsten van dit onderzoek worden in het voorjaar van 2022 verwacht.
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Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders MBO
Samenstelling van de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en
ouders MBO:







prof. mr. M.T.A.B. Laemers, voorzitter
prof. mr. dr. W.L. Roozendaal, vicevoorzitter
mr. drs. G.W. van der Brugge, lid op voordracht van de MBO Raad
mr. B.E.M. Dijkman, lid op voordracht van de MBO Raad
L.M.H. Brouwers, op voordracht van JOB
B. Drop, lid op voordracht van JOB

Geschillen tussen het bevoegd gezag en de studentenraad of de ouderraad kunnen worden
voorgelegd aan de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten en ouders
MBO. Alle mbo-instellingen zijn van rechtswege bij deze Commissie aangesloten.
Er zijn drie soorten geschillen waarvan de Commissie kennis kan nemen:
 instemmingsgeschillen
 adviesgeschillen
 interpretatiegeschillen De uitspraken van de Commissie zijn bindend.
Er zijn in 2021 geen geschillen aan de Commissie voorgelegd.

Meer informatie over de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap studenten
en ouders MBO
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Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs
Samenstelling van de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger Onderwijs:







prof. dr. K. Boonstra, voorzitter
prof. mr. I.P. Asscher-Vonk, vicevoorzitter
mr. dr. M.G. IJzermans, lid namens de colleges van bestuur
mr. M.A. van Walt van Praag, lid namens de colleges van bestuur
prof. mr. T.J. van der Ploeg, lid namens de medezeggenschapsorganen
mr. drs. F. Veenstra, lid namens de medezeggenschapsorganen.

De Commissie kan oordelen over bijvoorbeeld de volgende geschillen:
Bij universiteiten:
 geschillen over het reglement van de universiteitsraad en de faculteitsraad
 instemmingsgeschillen met de gezamenlijke vergadering over het instellingsplan
 de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg,
 het bestuurs- en beheersreglement en de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting
 onderwijs- en examenregeling
 geschillen met een medezeggenschapsorgaan over de uitoefening van algemene en
bijzondere bevoegdheden (de artikelen 9.32, 9.33, 9.33a, eerste en tweede lid en derde lid
onder b, 9.34, 9.35, 9.36, 9.38 en 9.38a WHW)
Bij hogescholen:
 geschillen over het reglement van het medezeggenschapsorgaan
 geschillen met de gezamenlijke vergadering over het instellingsplan
 het systeem van kwaliteitszorg, het bestuurs- en beheersreglement
 de onderwijs- en examenregeling en de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting
 geschillen over de uitoefening van algemene en bijzondere bevoegdheden (de artikelen
10.16b tot en met 10.25 WHW)
Er is in 2021 één geschil aanhangig gemaakt, maar dit is niet in behandeling genomen. Er was niet
voldaan aan de formele vereisten.
Meer informatie over de Landelijke Commissie voor Geschillen medezeggenschap Hoger
Onderwijs
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Bezwarencommissie CAO-VO
Samenstelling van de Bezwarencommissie CAO-VO:






prof. dr. K. Boonstra, voorzitter
J. Damen, lid werknemers
mr. P.H.M. Kanters, lid werkgevers
drs. L.F.P. Niessen, lid werkgevers
Mr. L. Visser, lid werknemers

De Commissie kan oordelen over de volgende geschillen:
 op verzoek van de werkgever: instemmingsgeschillen met betrekking tot het taakbeleid en
de invulling van het functiebouwwerk
 op verzoek van de werkgever dan wel de P(G)MR: interpretatiegeschillen over de bepalingen
van de cao vo
 op verzoek van de werkgever en de P(G)MR gezamenlijk: andere geschillen tussen de
werkgever en de P(G)MR die de onderlinge verstandhouding schaden of kunnen schaden
Er zijn in 2021 geen bezwaren aan de Commissie voorgelegd.

Meer informatie over de Bezwarencommissie CAO-VO
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