
Medezeggenschap binnen een samenwerkingsverband 
 
 
 
 
 
1. Inleiding 
 
Het onderwijs kent uiteenlopende samenwerkingsverbanden. Kenmerk van die 
samenwerkingsverbanden is dat een aantal schoolbesturen, hetzij op basis van vrijwilligheid, 
hetzij als uitvloeisel van een wettelijke regeling, met betrekking tot één of meer thema’s 
gezamenlijk activiteiten ontplooit en/of beleid vaststelt en toepast.  
Voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden zijn het samenwerkingsverband 
WSNS, vmbo-zorg, bestuurlijke krachtenbundeling of een regionaal arrangement van scholen 
voor vmbo. 
 
Bij een samenwerkingsverband zijn twee niveaus te onderscheiden. Op de eerste plaats de 
laag van afzonderlijke (autonome) schoolbesturen en daarnaast de federatieve laag. Op dat 
laatste niveau worden beslissingen genomen, die alle individuele schoolbesturen binden. Om 
welke zaken het daarbij gaat, hangt af van mogelijke wet- en regelgeving en van wat partijen 
bij het aangaan van de samenwerking met elkaar hebben afgesproken. Wat ze hebben 
afgesproken is terug te vinden in het reglement of statuten van het samenwerkingsverband. 
 
Het is denkbaar dat op het federatieve niveau besluiten worden genomen, die materieel vallen 
onder een medezeggenschapsaangelegenheid, waarvoor aan de MR’en c.q. GMR’en op grond 
van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en het geldende 
medezeggenschapsreglement een advies- of instemmingsrecht is toegekend.  Bijvoorbeeld de 
vaststelling van het zorgplan. De vaststelling van het zorgplan wordt hier als voorbeeld 
gebruikt om aan te geven op welke wijze de regeling van de medezeggenschap gestalte kan 
krijgen. 
 
 
 
2. Regeling medezeggenschap zorgplan 
 
Twee varianten zijn denkbaar: 
 
• Ieder bevoegd gezag dat deelneemt in het samenwerkingsverband neemt het overleg over 

het zorgplan met de GMR voor eigen rekening. 
 
• Het bestuur van het samenwerkingsverband en een speciaal daartoe ingesteld 

medezeggenschapsorgaan overleggen over het zorgplan. 
 
 
2.1 Eerste variant (Taak ieder bevoegd gezag) 
 
Het gaat hier om de reguliere procedure zoals, die veelal is en wordt toegepast. Die procedure 
bestaat uit de volgende stappen. 
 
• Op het niveau van het samenwerkingsverband wordt een ontwerpzorgplan opgesteld. 
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• Het bestuur van het samenwerkingsverband bespreekt het concept en stelt het - al dan niet 
gewijzigd - als voorgenomen besluit vast. 

• Ieder bevoegd gezag neemt dit voorgenomen besluit mee terug naar zijn eigen organisatie. 
• Met de GMR - dan wel MR als er sprake is van een éénpitter - vindt overleg plaats over 

het ontwerpzorgplan. De GMR c.q. MR beschikt over het instemmingsrecht (artikel 10, 
WMS). 

• De GMR verleent zijn instemming aan het voorstel. 
• In het bestuur van het samenwerkingsverband wordt geïnventariseerd hoe alle besturen 

zijn gevaren met het overleg met hun eigen GMR. 
• Het bestuur van het samenwerkingsverband constateert dat alle betrokken GMR’en 

hebben ingestemd, waarna het bestuur van het samenwerkingsverband het zorgplan 
definitief vaststelt. 

 
Dit scenario verloopt goed – hoewel het wel de nodige tijd vergt – indien alle partijen op de 
zelfde noemer zitten.  
Het kan echter ook anders gaan. Stel bij de terugkoppeling van het overleg met de (G)MR’en  
in het bestuur van het samenwerkingsverband blijkt dat twee besturen met hun eigen GMR 
geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. Wat dan te doen? Het bestuur van het 
samenwerkingsverband kan dan bepalen dat men wil blijven vasthouden aan het 
conceptzorgplan. De betrokken twee besturen moeten dan de procedure tot behandeling van 
het instemminggeschil starten. Het kan echter ook zo zijn dat een of beide besturen begrip 
hebben voor het standpunt van de GMR en wel aan die raad willen tegemoet komen. Dat 
bestuur zit dan gevangen tussen de loyaliteit met zijn eigen GMR en de loyaliteit ten opzichte 
van het bestuur van het samenwerkingsverband. Hoe daar uit te komen? 
Een andere mogelijkheid is dat de genoemde opstelling van de twee GMR’en voor het bestuur 
van het samenwerkingsverband aanleiding is om tot een aanpassing van het conceptzorgplan 
te komen. Die aanpassing moet vervolgens ieder bevoegd gezag weer met zijn eigen (G)MR 
bespreken. En dan hopen dat niet een of meer andere GMR’en hun instemming aan het 
gewijzigde conceptzorgplan onthouden. 
 
 
2.2 Tweede variant (Taak bestuur samenwerkingsverband) 
 
De tweede optie gaat uit van de situatie dat er één medezeggenschapsorgaan is dat de plaats 
inneemt van de (G)MR’en van alle schoolbesturen, die deel uitmaken van het 
samenwerkingsverband.  Het bestuur van het samenwerkingsverband kan rechtstreeks met dat 
medezeggenschapsorgaan zaken doen. Zo kan dat orgaan het conceptzorgplan beoordelen en 
daaraan zijn instemming geven. 
 
 
 
3. Regeling bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad 
 
De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) maakt het mogelijk een medezeggenschaps-
orgaan – zoals aangeduid onder paragraaf 2.2 – in te stellen. Artikel 20, vijfde lid WMS bevat 
de optie tot instelling van een bovenbestuurlijke medezeggenschapsraad (BMR). Die BMR 
behandelt en beoordeelt thema’s en voorstellen op bovenbestuurlijk niveau. 
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De WMS stelt als voorwaarde voor de instelling van de BMR dat zowel ieder bevoegd gezag 
als iedere GMR die bij de instelling van de BMR betrokken is, daarmee moet instemmen1. 
Dat is dus een zware eis, die op zichzelf wel gerechtvaardigd is, omdat alle betrokken 
participanten hun invloed en zeggenschap als het ware overdragen aan een ander orgaan op 
een hoger niveau. De schoolbesturen doen dat aan het bestuur van het samenwerkings-
verband, de (G)MR en aan de BMR.  
 
Ten behoeve van de BMR dient een reglement te worden vastgesteld. Daarin kan men allerlei 
zaken regelen analoog aan het reglement van dat geldt voor de MR of GMR. Belangrijk 
onderdeel van die te regelen zaken vormt de overdracht van bevoegdheden van GMR’en naar 
de BMR. Het is evident dat het daarbij zal gaan om onderwerpen die op het desbetreffende 
bovenbestuurlijke niveau geregeld worden. Bij een samenwerkingsverband WSNS is de 
“vaststelling van het zorgplan“ een onderwerp bij uitstek dat voor die overdracht in 
aanmerking komt. 
 
 
 
4. Argumenten pro en contra 
 
Is het wenselijk gebruik te maken van de mogelijkheid een BMR in te stellen? Het is duidelijk 
dat de waardering van deze optie ook samenhangt met de positie die men in het proces 
inneemt. In ieder geval kan men het volgende stellen: 
 
• Overleg tussen het bestuur van het samenwerkingsverband en één medezeggenschaps-

orgaan bevordert de slagvaardigheid. Langdurige en ingewikkelde procedures – zoals 
geschetst in paragraaf 2.1 – worden voorkomen. Met name gezien vanuit de positie van 
het bestuur van het samenwerkingsverband is dit een pluspunt. 

 
• Omdat het bestuur van het samenwerkingsverband slechts met één medezeggenschaps-

orgaan behoeft te communiceren kan dat orgaan door het bestuur desgewenst ook 
gemakkelijker betrokken worden gedurende het proces en de tijdspanne, waarin het 
conceptzorgplan voorbereid en opgesteld wordt.  

 
• Door bundeling van de medezeggenschap in één orgaan kan dat orgaan een stevige vuist 

maken.  
 
• De afzonderlijke GMR’en leveren zeggenschap in bij instelling van een BMR. Het kan in 

beginsel voorkomen dat tijdens discussie en bij besluitvorming in de BMR de belangen 
van de eigen organisatie ondergeschikt gemaakt worden aan de algemene belangen van 
het samenwerkingsverband. Bij variant 1 (“ieder bevoegd gezag overlegt met de eigen 
GMR”) kan de GMR daarentegen  bij een mogelijke afweging tussen de eigen belangen 
van de organisatie en de belangen van het samenwerkingsverband zelf voor de eerst 
genoemde belangen kiezen.   

 
 
Lettend op de eigen ervaringen van de afgelopen jaren kunnen het bestuur van het 
samenwerkingsverband en de GMR’en bezien of het noodzakelijk c.q. wenselijk is om al dan 

                                                 
1 Heeft een bevoegd gezag één school, dan moet de MR van die school oordelen over de instelling van een 
BMR. 
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niet gebruik te maken van de optie van de BMR. Hoe pakken in onze situatie de vermeende 
pro’s en contra’s uit? 
 
Voor wat betreft het aspect van het “inleveren van zeggenschap” door de GMR kan men 
daarbij betrekken op welke wijze de BMR kan communiceren met de GMR’en over hetgeen 
de BMR bespreekt en “beslist”. De WMS benadrukt sterk dat er onderling overleg en 
communicatie met achterbannen plaats vindt. Zo zijn de GMR’ en van de deelnemende 
schoolbesturen als het ware de achterbannen van de BMR. 
Om de binding tussen beide in stand te houden kan men denken aan verschillende afspraken: 
 
• Voorstellen die de BMR van het bestuur van het samenwerkingsverband ontvangt, worden 

ook ter info aan de GMR’en gezonden. Iedere GMR kan vervolgens van zijn 
initiatiefrecht gebruik maken om standpunten aan de BMR kenbaar te maken. 

• Desgewenst kan de BMR een bijeenkomst voor de GMR’en organiseren om hen te horen. 
• De BMR kan – alvorens een standpunt over voorstellen van het bevoegd gezag te bepalen 

– aan de GMR’en een al dan niet bindend advies vragen. 
 
Wil men dergelijke afspraken maken dan verdient het aanbeveling deze vast te leggen in het 
reglement van de BMR. 
 
 
December 2007 
VOS/ABB 
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