
 

 

ADDENDUM 

 

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd  

Op 1 augustus 2013 is een aantal wijzigingen o.a. in de Wet Primair Onderwijs, de Wet 

Voortgezet (Speciaal) Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap 

Scholen van kracht geworden. Waar relevant zijn deze wijzigingen (o.a. 

ondersteuningsplanraad) opgenomen in de AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR 

(tweede herziene uitgave: september 2013).  Deze actuele versie kunt u hier bestellen: 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties 

 
Wijzigingen en toevoegingen na eerste uitgave: 

 

In de eerste uitgave zijn de wijzigingen in de WMS die bij wet aangenomen zijn, maar 

nog niet van kracht waren, blauw gearceerd. De invoering van de Wet Passend Onderwijs 

gaat immers gefaseerd. In de herziene uitgave is een aantal blauwe arceringen 

weggehaald, omdat deze onderdelen uit de wet inmiddels zijn doorgevoerd. De volgende 

blauwe arceringen zijn vervallen in de herziene uitgave: 

 

Blz. 8            Nieuw in deze wetgeving wordt de getrapte verkiezing van leden van de 

ondersteuningsplanraad. (‘, die worden gekozen uit de leden van de 

medezeggenschapsraden’ vervalt).  

 

Blz. 22  Bovenin: OpR = Ondersteuningsplanraad.  

 

Blz. 25  Artikel 11, lid r. 

 

Blz. 31  Artikel 14a. 

 

Blz. 38  Quickscan 4, punt 3: ‘Ondersteuningsplan (Wet op het primair onderwijs, 

artikel 18a lid 7). 

 

Blz. 63 Quickscan 8, ‘ondersteuningsplan’ (bij jaarlijks terugkerende onderwerpen 

of thema’s). 

 

 

 

Inhoudelijke wijzigingen: 

 

Blz. 4 In colofon is toegevoegd: Eerste uitgave: november 2012; tweede herziene 

uitgave: september 2013. Druk: Koninklijke Van Gorcum. 

 

Blz. 8:  De volgende tekst is toegevoegd na de (eerst blauw gearceerde tekst) 

‘Nieuw in deze wetgeving wordt de getrapte verkiezing van leden van de 

ondersteuningsplanraad.’:   

Om de leden van de medezeggenschapsraden (MR’en) niet teveel te 

belasten, hoeven niet alleen MR-leden uit de aangesloten scholen zitting te 

nemen in de ondersteuningsplanraad. Leden kunnen ook van buiten deze 

raden komen, maar moeten wel ouders, leerlingen of leerkrachten zijn van 

de scholen binnen het samenwerkingsverband en door de MR’en worden 

afgevaardigd. 

 

Blz. 8:  Voetnoot is aangepast. Tekst van de nieuwe voetnoot luidt: ‘In deze 

uitgave zijn de wijzigingen in de WMS na (gefaseerde) invoering van de 

Wet Passend Onderwijs reeds opgenomen. De wijzigingen die nog van 

kracht moeten worden, zijn te herkennen aan de blauwe achtergrond.’ 

 

 



 

Blz. 23  Hele tekst van het tweede lid i is gewijzigd in:  

j. vaststelling of wijziging van de data, bedoeld in artikel 17 van het 

Inrichtingsbesluit W.V.O, artikel 6g, vierde lid, van de Wet op het 

voortgezet onderwijs en artikel 25, vierde lid, van de Wet op de 

expertisecentra. 

 

Blz. 23  Artikel 11 lid b in laatste twee regels onderdeel b is vervangen door 

onderdeel c. 

 

Blz. 25  Artikel lid p gehele tekst is vervangen door: 

p. vaststelling of wijziging van de wijze waarop de voorziening, bedoeld in 

artikel 45, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, wordt 

georganiseerd. 

 

Blz. 27  In Artikel 12 lid r onderdeel i is vervangen door onderdeel j. 

 

Blz. 28  In Artikel 13 lid h gehele tekst is vervangen door: 

h. vaststelling van de onderwijstijd voor zover het geen voortgezet speciaal 

onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra betreft; 

                    

                   Na Artikel 13 lid l is toegevoegd: 

2.        Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op de 

expertisecentra, met uitzondering van scholen voor voortgezet speciaal 

onderwijs, behoeft, ten aanzien van voortgezet speciaal onderwijs als 

bedoeld in de Wet op de expertisecentra, voorafgaand aan instemming met 

betrekking tot de vaststelling van de gehele schoolgids als bedoeld in het 

eerste lid, onderdeel g, afzonderlijk instemming van het deel van de 

medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen is 

gekozen voor het in die schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking 

tot de jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en het soort 

activiteiten dat als onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste lid, van de 

Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid, van de Wet 

op de expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede voor het onderdeel 

met betrekking tot het beleid ten aanzien van lesuitval als bedoeld in 

artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet op de 

expertisecentra. 

 

Blz. 28  Weggehaald is artikel 14 lid1 c. 

 

Blz. 30  Artikel 14 lid 4 hele tekst is vervangen door: 

4.        Het bevoegd gezag van een school als bedoeld in de Wet op het 

voortgezet onderwijs en van een school voor voortgezet speciaal onderwijs 

als bedoeld in de Wet op de expertisecentra behoeft voorafgaand aan 

instemming met betrekking tot de vaststelling van de gehele schoolgids als 

bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, afzonderlijk instemming van het deel 

van de medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders en de leerlingen 

is gekozen voor het in die schoolgids opgenomen onderdeel met betrekking 

tot de jaarlijkse vaststelling van het totaal aantal uren en het soort 

activiteiten dat als onderwijstijd als bedoeld in artikel 6g, eerste lid, van de 

Wet op het voortgezet onderwijs dan wel artikel 25, eerste lid, van de Wet 

op de expertisecentra wordt geprogrammeerd alsmede voor het onderdeel 

met betrekking tot het beleid ten aanzien van lesuitval als bedoeld in 

artikel 24a, eerste lid, onderdeel c, onder 1°, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs onderscheidenlijk artikel 22, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, 

van de Wet op de expertisecentra. 

 


