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DE WMS IS EEN FEIT
Na jarenlang getouwtrek over een nieuwe wet medezeggenschap is het dan eindelijk zover! Op 28 november
nam na de Tweede Kamer ook de Eerste Kamer de WMS (Wet Medezeggenschap Scholen) aan. Vanaf 1 januari 2007 is daarmee de WMS een feit. Voor wie gaat dit gelden? Wat zijn de grootste wijzigingen? Wat betekent dit voor de medezeggenschapsraad op uw school? Door: Jilles Veenstra

Voor wie?

GMR. Deze GMR treedt in de plaats van de MR-en wanneer

De wet gaat gelden voor het PO (primair onderwijs) en het VO

het aangelegenheden betreft die van toepassing zijn voor alle

(voortgezet onderwijs). De mbo-sector doet niet mee in dit

dan wel een meerderheid van de scholen.

traject. Voor deze sector wordt gewerkt aan een regeling op
basis van de WOR (wet op de ondernemingsraden). Het hbo

WERK AAN DE WINKEL?

doet ook niet mee aan de WMS daar kent men een eigen

Vanaf 1 januari heeft het Bevoegd Gezag vier maanden de tijd

medezeggenschapsregeling.

om een nieuw reglement aan de (G)MR voor te leggen. Vervolgens heeft de (G)MR vier maanden de tijd om te reageren op

HOOFDLIJNEN VAN DE WMS

dit concept reglement. Wanneer de MR met tweederde in-

Gezamenlijke medezeggenschap van personeel, ouders en
leerlingen blijft het uitgangspunt in de WMS. Er is niet gekozen voor de vorming van een ondernemingsraad. Wel kan indien de (G)MR dat wenst het overleg met de geledingen afzonderlijk worden gevoerd.
Versterking medezeggenschap van de verschillende geledingen. De personeels- , ouder- en leerlingengeleding hebben in
de nieuwe wet zelfstandige instemmingsrechten gekregen. In
het voortgezet onderwijs is de zetelverdeling tussen deze drie
geledingen volgens de verhouding 2:1:1(p.,o., ll.)! Dit betekent
dat er een evenveel leerlingen als ouders in de raad zitting nemen.
Flexibiliteit in de organisatie van de medezeggenschap. Onder
het motto medezeggenschap volgt zeggenschap kan de medezeggenschapsstructuur aangepast worden aan de lokale situatie. Deelraden kunnen bijvoorbeeld ingesteld worden op locatieniveau zonder dat daarbij beperkende bepalingen gelden
(zoals in de WMO een deelraad pas bij tenminste 600 leerlingen).
Een WOR-conform medezeggenschapsregime. Bij de toetsing
van een instemmingsgeschil zal door de geschillencommissie
beoordeeld worden of de MR in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of dat er sprake is
van bepaalde zwaarwegende omstandigheden die het voorstel
van het bevoegd gezag rechtvaardigen. Dit gaat in ieder geval
veel verder dan de tot nu toe min of meer procedurele toetsing
van geschillen op basis van de WMO.
Borging continuïteit. Er is daar waar mogelijk aangesloten bij
de WMO om te voorkomen dat de hele medezeggenschap op
de schop zou moeten.
Eigenstandige rechten GMR. Wanneer er meer dan een school
onder een bestuur valt is er op basis van de WMS verplicht een

stemt met het reglement is het daarmee van kracht geworden.
Of er veel zal veranderen ten opzicht van uw huidige organisatie van de medezeggenschap zal veelal afhangen van uw lokale situatie. De afdeling voorlichting scholing VAS heeft speciaal
voor al uw vragen omtrent de WMS een helpdesk ingesteld, u
kunt deze helpdesk bereiken via 030 693 7677 (Jilles Veenstra)!
Tevens kan VAS een cursus WMS bij u op locatie verzorgen. In
deze cursus wordt ingegaan op de aanleiding, uitwerking en
gevolgen van de WMS, waarna vervolgens met u gekeken
wordt naar mogelijke gevolgen voor uw organisatie.

CORRESPONDENTIE: vas@kvlo.nl

Tel.: 030 693 7677
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