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Geachte dames en heren, 
 
Volgende week behandelt u het Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal onderwijswetten in verband 
met versterking van bestuurskracht van onderwijsinstellingen. Wij geven onze zienswijze op enkele 
punten aan u mee. 
 
Het wetsvoorstel in zijn context 
Wij vragen u kritisch te bezien of nieuwe wetgeving wel nodig is. In onze ogen voorziet het 
beter benutten van de huidige wetgeving, het naleven van sectorcodes en de bestaande 
governancepraktijk al voldoende in de bedoelingen van het wetsvoorstel.  
In het mbo is sprake van uitgebreide wetgeving op het terrein van bestuur, toezicht en 
medezeggenschap binnen de scholen. In de Branchecode goed bestuur in het mbo zijn afspraken 
gemaakt over de verantwoordelijkheden van colleges van bestuur (die tevens lidmaatschapseisen 
voor aansluiting bij de MBO Raad als vereniging zijn) en aanbevelingen aan de raden van toezicht 
gedaan. Een van die aanbevelingen is het openbaar maken van de profielen voor de leden van de 
colleges van bestuur. In de praktijk van goed bestuur binnen de scholen kunnen we de ogen niet 
sluiten voor enkele (forse) incidenten, maar in het algemeen gaat het goed met goed bestuur in het 
mbo. Er is bijvoorbeeld sprake van goede contacten vanuit de raden van toezicht met betrokkenen 
binnen de scholen, via werkbezoeken, gesprekken of contacten met de medezeggenschapsorganen.  
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De medezeggenschap in het mbo 
Wij vragen u niet alleen de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), maar ook de Wet op de 
ondernemingsraden (WOR) te betrekken bij uw behandeling van dit wetsvoorstel.  
In het mbo is sinds 2010 sprake van ondernemingsraden voor het personeel (met de WOR als  
wettelijk kader), studentenraden en in specifieke gevallen ouderraden (met de WEB als wettelijk 
kader). Dit eigen mbo-stelsel komt veelal onvoldoende in beeld bij discussies over goed bestuur en 
medezeggenschap in het onderwijs. In de WOR is o.a. vastgelegd dat ondernemingsraden 
adviesrecht hebben bij benoeming en ontslag van bestuurders (artikel 30 WOR) en dat 
ondernemingsraden recht hebben op alle voor hun taak benodigde informatie (artikelen 31 t/m 31e 
WOR), waaronder de begroting van de school, voorzien van een toelichting. Deze begroting wordt 
besproken in het overleg van de bestuurder met de ondernemingsraad. Daarbij is tevens van belang 
dat de wettelijke advies- en instemmingsrechten van de ondernemingsraden door de sociale partners 
in het mbo (op grond van artikel 32 van de WOR) in de CAO-MBO zijn uitgebreid met aanvullende 
bevoegdheden. Zo hebben ondernemingsraden in het mbo een adviesrecht over het meerjarig 
financieel beleid van de school.  
  
Adviesrecht deelnemersraad bij benoeming en ontslag van bestuurders 
Wij vragen u deze adviesbevoegdheid niet aan de WEB toe te voegen. Dit is niet nodig gezien 
de bevoegdheden in de huidige wet en niet gewenst gezien de verhoudingen binnen de 
scholen.  
In de huidige tekst van de WEB staat dat de deelnemersraad vertrouwelijk door de raad van toezicht 
wordt gehoord bij benoeming en ontslag van bestuurders en op een zodanig tijdstip dat het van 
invloed kan zijn op de besluitvorming (artikel 8a.2.2 lid 7). Conform de WOR (artikel 30) heeft de 
ondernemingsraad adviesrecht bij benoeming en ontslag van bestuurders. Dit onderscheid in 
bevoegdheden biedt een juiste weergave van de verhoudingen. Het belang van het personeel als 
vaste factor binnen de school is een ander belang dan het belang van studenten als tijdelijke factor 
binnen de school. Studenten nemen meestal een of twee jaar aan deelnemersraden deel. Elders in 
het wetsvoorstel wordt adviesrecht voor de deelnemersraad over de profielen voor de leden van de 
colleges van bestuur toegevoegd. Daar zijn wij het wel mee eens. Met deze twee bevoegdheden heeft 
de deelnemersraad namelijk voldoende invloed op de samenstelling van het college van bestuur. Wij 
zijn er geen voorstander deze bevoegdheden nog verder uit te breiden met een adviesrecht bij 
benoeming en ontslag van bestuurders.  
De studenten hebben belang bij goed onderwijs en kunnen een college van bestuur ook buiten een 
formele adviesbevoegdheid altijd daarop aanspreken. Met de huidige WEB in de hand kunnen 
deelnemersraden stevige invloed uitoefenen op het beleid van het college van bestuur bij 
aangelegenheden die het belang van studenten rechtstreeks raken. De instemmings- en 
adviesbevoegdheden voor de deelnemersraad in de WEB (artikel 8a.2.2) zijn juist vanuit dat belang 
zo geformuleerd. 
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Meldingsplicht raden van toezicht aan de inspectie  
Wij doen een beroep op u om van de invoering van deze meldingsplicht af te zien, met 
verwijzing naar met name het advies van de Raad van State op dit punt. De Commissie 
onderzoek huisvesting ROC Leiden heeft in haar recente rapport ‘Ontspoorde ambitie’ voorts de 
rolvastheid van de verschillende bij goed bestuur betrokken actoren benadrukt. Deze rolvastheid komt 
onder sterke druk te staan als de meldingsplicht wordt ingevoerd. 
Een raad van toezicht is een onafhankelijk intern toezichthoudend orgaan, dat zonder last en 
ruggespraak functioneert. De scholen in het mbo worden zonder uitzondering in stand gehouden door 
privaatrechtelijke rechtspersonen, die in een andere verhouding tot het Rijk staan dan 
publiekrechtelijke rechtspersonen. De statutaire doelstelling van de privaatrechtelijke rechtspersoon 
gaat boven andere (publieke) belangen of doelstellingen. De inspectie houdt extern toezicht op de 
school. De raad van toezicht houdt toezicht op het college van bestuur als bevoegd gezag van de 
school (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), is geen object van extern toezicht en is geen verantwoording 
verschuldigd aan de inspectie. Zijn toezichthoudende taak is primair gericht op het belang van de 
school. Dat een raad van toezicht daarbij ook toezicht uitoefent op de uitvoering van de wettelijke 
verplichtingen door het college van bestuur is evident, maar daarmee is de raad van toezicht zelf nog 
geen verlengstuk van de overheid/inspectie of dienaar van het publieke belang. Dat verdraagt zich 
niet met de privaatrechtelijke verhoudingen binnen mbo-scholen.  
In de huidige systematiek van het inspectietoezicht in het mbo is sprake van voldoende garanties dat 
de inspectie zelf tijdig wanbeleid signaleert, zowel in de periodieke onderzoeken ‘Staat van de 
instelling’ als tussentijd via het monitoren en volgen van ontwikkelingen binnen scholen. De minister 
beschikt in het mbo over een wettelijke aanwijzingsbevoegdheid aan raden van toezicht in geval van 
wanbeleid (zie artikel 9.1.4a van de Wet educatie en beroepsonderwijs).  
De meldingsplicht past ook niet in de bestuurlijke verhoudingen en de bestaande ‘checks and 
balances’ binnen het mbo. De meldingsplicht zal ook gevolgen hebben voor de vertrouwensrelatie 
tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. Als een raad van toezicht problemen 
signaleert, zal de raad deze problemen in vertrouwelijkheid met het college van bestuur willen 
oplossen, voordat er publieke escalatie optreedt.  
Het college van bestuur zal zich belemmerd voelen om zonder terughoudendheid mogelijk risicovolle 
ontwikkelingen met de raad van toezicht te bespreken, als de raad van toezicht gehouden is hiervan 
direct melding te doen bij de inspectie.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J.P.C.M. van Zijl 
voorzitter 

In afschrift aan mevrouw dr. Jet Bussemaker, minister van OCW. 

 


