
 

 

ADDENDUM 

 

AVS-publicatie Goed Onderwijs Goede MR geactualiseerd  

Met het van kracht worden van de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband 

met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen zal een aantal wijzigingen 

o.a. in de Wet Primair Onderwijs, Wet op de Expertisecentra en Wet Medezeggenschap 

Scholen per 1 januari 2017 van toepassing worden. Waar relevant zijn deze wijzigingen 

(o.a. bij instemming- of adviesbevoegdheid) reeds opgenomen in de AVS-publicatie Goed 

Onderwijs Goede MR (vijfde herziene uitgave: augustus 2016). Deze actuele versie kunt u 

hier bestellen: 

www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties  

 
Wijzigingen en toevoegingen na vierde uitgave: 

 

In de vijfde uitgave zijn de wijzigingen in de WMS die bij wet aangenomen zijn verwerkt. 

Dit betreft o.a de wetsbepalingen met betrekking tot de versterking van de 

bestuurskracht van onderwijsinstellingen. 

 

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: 

 

Blz. 11 In Quickscan 1,bij kop Informatievoorziening – organisaties voor bestuur 

en management: toevoegen PO-Raad. 

 

Blz. 22  Voor Artikel 10 wordt de aanduiding <1> voor de huidige tekst geplaatst. 

Blz. 23  Aan Artikel 10 wordt artikel 10 lid 2 toegevoegd: 

2. Voor het benoemen van een bestuurder wordt een sollicitatiecommissie 

ingesteld waarvan in elk geval deel uitmaken: 

a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggen-

schapsraad dat uit en door het personeel is gekozen, en 

b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de medezeggen-

schapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen. 

Blz. 24 Artikel 11, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 

1. Na onderdeel h wordt een onderdeel h1 ingevoegd, luidende:h1. 

aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur;. 

2. In onderdeel q wordt na «het toezichthoudend orgaan» ingevoegd: , 

alsmede van de leden van het bestuur. 

 

Blz. 25 Artikel 11a wordt als volgt aangepast: 

Artikel 11a. Adviesbevoegdheid ondersteuningsplanraad  

De ondersteuningsplanraad wordt vooraf in de gelegenheid gesteld om 

advies uit te brengen over elk door het samenwerkingsverband te nemen 

besluit met betrekking tot in ieder geval de volgende aangelegenheden: 

a. de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en 

het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden van het bestuur van het 

samenwerkingsverband; en 

b. aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur van het samen-

werkingsverband. 

 

Blz. 28  In artikel 13, eerste lid, vervalt onderdeel l, onder vervanging van de 

puntkomma achter onderdeel k door een punt. 

 

Blz. 30 Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:  

1. Het tweede lid, onderdeel h, vervalt, onder vervanging van de 

puntkomma achter onderdeel g door een punt. 

 
  

http://www.avs.nl/vereniging/publicatiesenproducten/publicaties


 

Blz. 31 2. In het derde lid komt onderdeel e te luiden: 

e. vaststelling of wijziging van het leerlingenparticipatiebeleid, bedoeld in 

artikel 24a, eerste lid, onderdeel ia, van de Wet op het voortgezet 

onderwijs.  
 

Blz. 31-32 Artikel 14a, tweede en derde lid, vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor 

het eerste lid. 
 

Blz. 40-41 In Quickscan 4,de volgende artikelnummers vervangen: 

punt 6 artikel 2.4 vervangen door artikel 2A.7 lid 3 

punt 12 artikel 2.1,2.2 en 2.6 vervangen door 2A.3 en 2A.7 

punt 13 artikel 2.7 vervangen door 2A.15 

punt 16 artikel 9.7 vervangen door 9.8 

punt 17 artikel 9.3 en 2.6 vervangen door 9.4 en 2A.7 

punt 18 artikel 9.4 vervangen door 9.3 

punt 19 artikel 2.6  lid 5 t/m 8 vervangen door 2A.7 lid 5 t/m 11 

 

Blz. 48 Toevoegen achter : Vaststelling van de competentieprofielen van de 

toezichthouders en het toezichthoudend orgaan, alsmede van de leden 

van het bestuur (artikel 11 sub q); 

aanstelling of ontslag van de leden van het bestuur (artikel 11 sub 

h1) 

 

Inhoudelijke wijziging: 

Blz. 4 In colofon is toegevoegd: Vijfde herziene uitgave: augustus 2016;  

 

 

 

 


