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AVS verslag Stuurgroep Autonomie en Deregulering (ADR) d.d. 1/07/04 
 
Hieronder vindt u puntsgewijs de hoofdlijnen uit de stuurgroepvergadering van afgelopen 
donderdag. Vragen kunt u stellen aan Ady Hoitink, reacties zijn welkom op lumpsum@avs.nl. 
Reacties op de discussie over medezeggenschap zijn van harte welkom op dit mailadres! 
 
Inhoud: 

Medezeggenschap 
Code Goed Bestuur  
Bemensing AVS in 2004-2005 
 

 
1. De website www.lumpsumpo.nl is op 1 juli de lucht ingegaan en werd gepresenteerd. Op 

de AVS-site staat vanaf vandaag een link. De foto die vandaag van de stuurgroep werd 
gemaakt staat inmiddels op deze site en in de eerste lumpsum nieuwsbrief die begin juli 
uitkwam. 

 
 
Medezeggenschap 
 
Bespreking naar aanleiding van het advies van de Expertgroep medezeggenschap. 
 
2. Medezeggenschap: ook in de pilotgroepen is zeer kritisch gereageerd op het advies van de 

expertgroep, die een nieuwe Wet medezeggenschap scholen “WMS” voorstelt. De 
scholen/besturen binnen de pilots willen liever aparte medezeggenschap voor de 
geledingen, met een Ondernemingsraad (OR) op bestuursniveau en op school een soort 
ouderraden. Dit spoort goed met de kritiek die we als AVS vorige keer op het rapport van 
de expertgroep hebben gegeven. 

3. OCW benadert de inpasse als volgt. Scholen willen ervaring opdoen met een andere manier 
van het ordenen van de ouderzeggenschap. In de pilots kan daar ruimte voor komen. Voor 
eenpitters lijkt aparte medezeggenschap geen issue. Grotere besturen hebben soms al 
aparte vergaderingen waarna ze “nog even WMO-tje spelen”. De 2 besturen waar dit is 
uitgewerkt, mogen hierbij in de pilots hun ervaringen in brengen.  

4. Over de verbeteringen die de expertgroep verder nog voorstelt, zijn beide pilotgroepen 
positief. Het knelpunt zit dus echt op het vraagstuk ‘apart of samen medezeggenschap.’  

 
5. toelichting van expertgroep Medezeggenschap op het advies: 
Uitgangspunten van de expertgroep waren:  

- WMO heeft problemen;  
- De WOR creëert nieuwe problemen (zoals: wat doen met ouders, en over minder 

onderwerpen mogen meepraten dan bij WMO); 
- Nieuwe wet zou WMO-problemen moeten oplossen zonder die van de WOR (bijv. 

dat je dan niet meer over inhoud en kwaliteitsbeleid kunt praten) te importeren. 
- Bij het ontwerp koos men vervolgens als principes : 
- begin bij GMR en organiseer van daaruit (ipv bij school en MR te beginnen); 
- regel zo min mogelijk; 
- waar nieuwe afspraken nodig zijn, eerst kijken naar de WOR-oplossing en bij voorkeur 
deze gebruiken. 

 
6. Argumenten van Expertgroep om gezamenlijke medezeggenschap te prefereren: 

- bij gezamenlijke items moet je gezamenlijk tot een standpunt komen, anders 
kunnen partijen tegen elkaar uit worden gespeeld; 

- ouderzeggenschap is niet gebaat bij het opdelen van die gezamenlijke thema’s 
(dan kunnen ze over minder meepraten); 

- de problemen zitten nu op die punten waar er specifieke belangen van geledingen 
aan de orde zijn en daar doet de expertgroep wel voorstellen voor; 

- de deelnemers in het huidige stelsel zijn tevreden over dit stelsel, blijkt uit 
enquetes;  

- onderlinge gedachten uitwisselen tussen ouders&personeel is verrijkend, ouders 
bieden nieuwe blik. 

 
7. De AVS heeft gevraagd om voorbeelden van de onderwerpen waarover volgens de 

expertgroep gezamenlijkheid een must is. Deze werden echter niet als zodanig benoemd. 
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Denk aan schoolgids, schoolplan, les-/dagrooster, voorzieningen: moet dit gezamenlijk 
besproken worden, is het gezamenlijk eigendom? Welke overige onderwerpen zijn 
‘eigendom’ van ouders, welke van personeel? De AVS heeft ook gevraagd te 
beargumenteren wat het nadeel van de WOR is. En de nadelen voor ouders van het huidige 
systeem op een rij te zetten.  

 
8. Reacties ouderorganisaties: 

- evenwichtig advies 
- “wij horen ook geen andere geluiden van scholen/medezeggenschap dan 

gezamenlijke zeggenschap” 
- angst dat bij afzonderlijke medezeggenschap de ouders geen bevoegdheden over 

houden 
- politieke modellen (bv. Gemeenteraad) als hun referentiekader. 
 

9. Reacties andere organisaties: 
OCNV en CMHF zijn enthousiast over het advies. De AOb denkt dat op bovenschools niveau 
de oplossing kan zitten in gekozen “beroepsouders” bijv. in een “Raad van 
commissarissen”. Dat bleef in de stuurgroep een nogal onduidelijk idee, maar verder was 
men positief over WMS-advies omdat daarbinnen maatwerk mogelijk zou zijn. Dit is een 
breuk met hun vroegere standpunt waarin ze pleitten voor een WOR en zich niet zo 
bekommerden om de ouderzeggenschap. 
 
Besturenorganisaties, verzameld in de VSWO:  
Er komt een nieuwe wet op de medezeggenschap in bedrijven aan. Deze opvolger van de 
WOR, de WMW, zal het wellicht juist mogelijk maken een eigen regeling af te spreken, bijv. 
als cao-afspraken. Daarom moet de minister aan de Tweede Kamer meegeven dat de 
ontwikkeling van een “WMS” niet vooruit moet lopen of in tegenspraak moet zijn met deze 
WMW (die nu nog niet openbaar is, wel ligt er een advies). 
Reactie OCW: zou aardig zijn, maar de concept-tekst van de WMW brengt ons niet tot een 
ander inzicht, ook de expertgroep heeft hier naar gekeken en het kernpunt blijft de rol van 
de ouders. 

 
10. De AVS heeft zelf een aantal nadelen van het huidige systeem genoemd en daarbij 

aangetekend dat we inderdaad voor eenpitters niet zozeer problemen met de 
(gezamenlijke) medezeggenschap zien (eenpitters hebben andere problemen):  

- bovenschools beleid, waar schaalvoordelen en solidariteit aan de orde zijn, moet nu 
met allerlei aparte raden worden besproken en daarbij zijn ouderleden nog meer 
dan personeelsleden, belangenbehartiger van alleen hun eigen school;  

- het stelsel is niet alleen zeer bureaucratisch daardoor maar werkt een politisering 
van verhoudingen (een verzameling scholen wordt dankzij zo’n 
medezeggenschapsstructuur bestuurd alsof het een politieke arena is vol 
belangenpartijen in plaats van een complexe arbeidsorganisatie die professioneel 
werk ten dienste van kinderen moet leveren); 

- in het huidige stelsel bevindt de ouderzeggenschap zich (zeker in de gmr) bij 
enkele ‘beroepsouders’ zonder achterban of achterbanberaad en zonder door 
ouders gekozen te zijn; 

- voor de gewone ouders van scholen is het volstrekt onduidelijk wat er binnen de 
gmr gebeurt en wat voor hun daarvan de relevantie is; 

- voor personeelsleden is het volstrekt onduidelijk waarom ouders zouden mogen 
meepraten over hun arbeidsvoorwaarden en het personeelsbeleid. 

 
11. De AVS heeft verzocht om een vervolgadvies waarin deze aspecten worden meegenomen. 

- thema’s in de GMR gaan over schaalvoordelen en solidariteit tussen scholen 
organiseren, en het bovenschools financieel en personeelsbeleid. Wij vragen ons af 
wat ouders daar doen. 

- Op schoolniveau soms juist meer ouderzeggenschap nodig. 
- Rol ouders is erg diffuus: bestuur, MR, ouderraad, oudervereniging, 

ouderparticipatie. Desondanks komt ouder als directbelanghebbende (“klant”)  
vaak slecht uit de verf. 

- De organisatie van de zeggenschap nu erg diffuus en met schaalvergroting steeds 
inefficiënter. 
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12. Conclusie medezeggenschapsdebat: 26 augustus praat de stuurgroep verder, dan op basis 
van een OCW-reactie op het stuk van de expertgroep of wellicht een integraal concept-stuk 
van de minister aan de Kamer waarin ook dit onderwerp wordt meegenomen. 

 
 
 
 
Code Goed Bestuur  
 
13. Code goed bestuur: in de consultatieronde die na vaststelling volgt, worden ook de reacties 

van de ouderorganisaties z.s.m. gepeild. In het voorwoord moet nog duidelijker gesteld 
worden dat je je eigen code kunt maken. 

14. De AVS heeft nog 3 commentaren op de code gegeven n.a.v. de ledenpeiling en het 
netwerk Amsterdam: 

- hij is nog niet scherp genoeg in situaties waar wel al sprake is van apart 
georganiseerd intern toezicht. 

- Bij praktijktoetsing is men erg behoeftig naar een bijpassend managementstatuut 
- Voor integraal openbaar bestuur (“politieke besturen”) is dit nog een ideale 

droomwereld, de code komt aan die complexe situatie onvoldoende tegemoet. De 
Vosabb maakt zelf iets, hopelijk komt dat ook daaraan tegemoet. 

De AVS heeft bevestigd dat het voor management redelijk duidelijk lijkt te zijn dat de code ook 
voor het management van toepassing is. 

 
15. Er zijn een klink aantal projectaanvragen in de stuurgroep goedgekeurd (hamerstuk). 
Nieuwe stuurgroepvergadering: 26 augustus 2004. 

 
 
Bemensing AVS in 2004-2005 
 
Tot slot: dit was de laatste stuurgroepvergadering van Ady Hoitink, die met ingang van 1 
september 2004 een nieuwe baan heeft aanvaard bij het APS. Michiel Wigman neemt haar rol in 
de stuurgroep ADR over als woordvoerder van de AVS en in het managementteam van de AVS als 
directeur Beleid. 
Verder zal Jan Rouma de AVS vanaf 1 september komen versterken op vraagstukken rondom 
bekostiging en arbeidsvoorwaarden en ook de wat technischer lumpsum- thema’s voor zijn 
rekening gaan nemen. Carine Hulscher-Slot versterkt de AVS vanaf 1 oktober met haar brede 
deskundigheid op het terrein van decentralisatie, arbeidsvoorwaarden, bestuurlijke verhoudingen 
en autonomievergroting en kan thema’s zoals het managementstatuut, de code goed bestuur en de 
medezeggenschap voor haar rekening nemen..  
Marcel Verbart blijft onze projectleider als het gaat om de deskundigheidsbevordering op het 
gebied van financieel management en de organisatorische en culturele voorbereiding op de 
lumpsumbekostiging. Ook vertegenwoordigt hij de AVS in het overleg met Cfi over de jaarrekening 
en het informatieverkeer met scholen. 
Henk Hendriks (directeur AVS-managementcentrum) blijft de AVS-spil in de Projectgroep 
Flankerend Beleid die alle inspanningen t.b.v. de voorbereiding van scholen coördineert. Astrid 
van de Kerkhof draagt haar AVS-steentje bij aan de taskforce communicatie. 
Kijk ook eens in het lumpsumdossier op www.avs.nl (onder Financiën en huisvesting). 
 
Tot ziens en voor nu een prettige vakantie! 
Ady Hoitink 
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