
30 414 Nieuwe bepalingen met betrekking tot
medezeggenschap op scholen als bedoeld in de
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet
onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen)

D NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
ONDERWIJS1

Vastgesteld 7 november 2006

Na lezing van de memorie van antwoord bestond binnen de vaste
commissie nog behoefte de regering de volgende vragen en opmerkingen
voor te leggen.

Aansluitend bij eerdere vragen naar de positie van de ouders in de school
(ouderraden) en naar de opportuniteit van een instemmingsrecht van de
medezeggenschapsraad bij overwegingen die het schoolbestuur maakt
terzake van de verdeling van middelen over afzonderlijke scholen,
verzoeken de leden van de vaste commissie voor Onderwijs de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om nader in te gaan op de verant-
woording van schoolbesturen terzake van (onder meer) financiële afwe-
gingen. Gezien de schaalvergroting die veelal is opgetreden en gezien de
afstand die daardoor niet zelden is gegroeid in de richting van natuurlijke
achterbannen en van ouders, vragen de leden van de commissie of er nog
wel voldoende checks en balances zijn. In aansluiting op eerdere vragen
van de commissie verwijst de minister naar de rol van de accountant. Een
accountant kan en mag echter geen oordeel vellen over bestuurlijke afwe-
gingen die gemaakt worden bij de toedeling van middelen over afzonder-
lijke scholen. Hoe wil de minister waarborgen dat de gerechtvaardigde
belangen van afzonderlijke scholen en van ouders in het oog worden
gehouden bij bestuurlijke afwegingen? Voorziet de onderhavige concept-
wet daar voldoende in of zijn er wellicht elders voldoende waarborgen
voor een zorgvuldige besluitvorming ter zake? Welke beroepsmogelijk-
heden hebben ouders en scholen als zij menen dat aan hun gerechtvaar-
digde belangen onvoldoende recht wordt gedaan?

De voorzitter van de commissie,
Klink

De griffier van de commissie,
Janssen

1 Samenstelling:
Leden: Schuurman (CU), Schuyer (D66),
Dupuis (VVD), Woldring (CDA), Linthorst
(PvdA), (plv. voorzitter), Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije (VVD),
Witteman (PvdA), Ten Hoeve (OSF), Klink
(CDA), (voorzitter), Van Raak (SP), Pruiksma
(CDA) en Minderman (GL).
Plv. leden: Holdijk (SGP), Engels (D66),
Swenker (VVD), Walsma (CDA), Eigeman
(PvdA), Broekers-Knol (VVD), Maas-de
Brouwer (PvdA), Van Dalen-Schiphorst (CDA),
Meulenbelt (SP), Nap-Borger (CDA) en Thissen
(GL).

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1
Vergaderjaar 2006–2007

KST103901
ISSN 0921 - 7363
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2006 Eerste Kamer, vergaderjaar 2006–2007, 30 414, D 1


