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Verantwoording en leeswijzer 

Zoals beloofd stel ik graag de weergave van de nijver volgeschreven sheets ter beschikking. 

Ik had ze nog net kunnen redden uit het karretje van de schoonmaker die tijdens de slotsessie al aan 

de slag was gegaan in de cursuszaal. Toch zijn twee sheets definitief in het ongerede geraakt, 

waarvoor mijn excuses. 

Inmiddels heb ik de feedback van vele deelnemers ontvangen waarvoor dank. Veel deelnemers 

hebben de workshop wel interessant en leuk gevonden maar velen gaven aan behoefte te hebben 

gehad aan wat meer juridische diepgang. Omdat ik uitdrukkelijk het verzoek had gekregen een 

interactieve workshop te geven en omdat eigenlijk niemand nog goed weet wat de gevolgen van de 

gedaantewisseling van de opleidingscommissies zullen zijn, heb ik voor een juist heel open niet 

juridisch getinte opzet gekozen terwijl ik door de keuze van stellingen wel de mijns inziens vanuit 

juridisch oogpunt belangrijkste thema’s dacht aan te snijden. Juridiseren belemmert nogal eens de 

creativiteit. Met deze notitie hoop ik aan de wens van meer juridische diepgang tegemoet te komen. 

Ik wens een ieder binnen zijn instelling veel succes bij het vormgeven aan en implementeren van de 

wetswijziging. 

In deze notitie geef ik eerst nogmaals de stelling weer. Dan volgt een samenvatting van wat er uit de 

werkgroepen naar voren is gekomen. Tenslotte bespreek ik de stelling. 

 

Stelling 1   

Omdat de opleidingscommissie een medezeggenschapsorgaan is geworden, is het noodzakelijk dat 

deze wordt samengesteld op basis van verkiezingen. 

Samenvatting bijdragen uit de discussiegroepen 

Er bestaat duidelijk koudwatervrees voor verkiezingen. Niet zo gek als je je voorstelt hoe een 

instelling jaarlijks de verkiezingen gaat organiseren voor bijv. 85 opleidingscommissies (sommige 

instellingen hebben er nog meer!). Ook al laat de instelling het over aan de faculteit of de opleiding 

zelf, per saldo is het een hele heisa en het instellingsbestuur is er eindverantwoordelijk voor dat de 

verkiezingen zorgvuldig en eerlijk verlopen wat de procedure betreft maar denk ook aan de techniek 

zoals het voorkomen van datalekken.  

Als voordeel van verkiezingen wordt genoemd dat wellicht minder sprake zal zijn van een old boys 

network rond de samenstelling van de opleidingscommissie en dat de opleidingscommissie 

onafhankelijker kan raken van de opleidingsdirectie. Ook wordt verwacht dat de opleidingscommissie 

zo meer draagvlak verwerft vanuit de studenten en het personeel van de opleiding en echt een 

vertegenwoordigende rol kan vervullen. Misschien dat door de verkiezingen de opleidingscommissies 

meer in beeld komen en meer bekendheid verwerven. 

Als nadeel worden genoemd de organisatiekosten en tijd,  men is sceptisch over verkiezingen als 

middel om meer kandidaten te vinden voor de opleidingscommissies. Er wordt meerdere malen 

aangedragen dat vooral bij eenjarige masteropleidingen het heel lastig is om studentleden te vinden 
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en om de continuïteit van de medezeggenschap te waarborgen. Ook wordt vaak genoemd dat de 

adviestaak van de opleidingscommissie en de nieuwe rol bij de accreditatie heel belangrijk is en dat 

de leden daarom over voldoende en relevante kennis en ervaring moeten beschikken. Dit resulteert 

in een voorkeur voor selectie en een benoemingsprocedure. 

Er worden goede suggesties gedaan voor alternatieve vormen van samenstelling die tot enige vorm 

van representativiteit leiden, nl. een selectiecommissie waarin bijv. de faculteitsraad, docenten en 

studenten zijn vertegenwoordigd in combinatie met een open sollicitatieprocedure. Door sollicitatie 

kan goed worden gestuurd op deskundigheid en motivatie. Voordracht leden door zittende leden van 

de opleidingscommissie wordt ook wel genoemd met als mogelijk risico dat uit eigen vijver wordt 

gevist. Er wordt gewaarschuwd voor een overkill aan verkiezingen (“ ambtscircus”, “ OC moet geen 

kloon worden van de FR”). 

Reactie Annemiek Orthel: 

De opleidingscommissie blijft primair een adviesorgaan dat moet adviseren over hoe de kwaliteit van 

de opleiding kan worden bevorderd en gewaarborgd. De medezeggenschapsrol beperkt zich tot 

instemmingsrecht op enkele items uit de OER voor zover die de eigen opleiding aangaan en 

adviesrecht ten aanzien van alle items uit de OER waarop de FR (of SR of URaad op romp/model OER) 

instemmingsrecht uitoefent. 

Gegeven de primaire adviestaak en de slechts beperkte medezeggenschapsrol is er zeker wat voor te 

zeggen dat de opleidingscommissie door benoeming wordt samengesteld of is er niet per se 

noodzaak om op basis van verkiezingen samen te stellen.  

De vaak genoemde reden van deskundigheid die bij verkiezingen in het gedrang zou kunnen komen 

vind ik niet heel plausibel. Je zou toch mogen verwachten dat aan een instelling voor hoger onderwijs 

een ieder voldoende deskundigheid in huis heeft terwijl, indien dit niet het geval mocht zijn, dan toch 

het beleid en de regelgeving rondom het onderwijs in de opleiding voor een ieder begrijpelijk zouden 

dienen te zijn waarbij dan eventuele mindere goden op zijn minst een rol van kanarie in de 

mijnschacht zouden kunnen vervullen binnen de opleidingscommissie.  

Vanwege de medezeggenschapstaak maar ook om de adviesrol kracht bij te zetten is het wel juist om 

de benoemingsbevoegdheid niet zonder meer aan het opleidingsbestuur of faculteitsbestuur toe te 

vertrouwen. Enige waarborg dat een onafhankelijk functionerende opleidingscommissie wordt 

samengesteld dient er wel te zijn. Bijv. een benoeming op bindende voordracht van een 

selectiecommissie. Goedkeuring door de faculteitsraad vind ik minder wenselijk omdat het een 

dominantie van de FR over de OC veronderstelt. Benoemen op voordracht van de zittende leden van 

de opleidingscommissie geeft wel enige waarborg maar heeft het risico van het old boys network in 

zich. Juridisch kan de onafhankelijkheid worden verstevigd door de onafhankelijke positie van de 

opleidingscommissie in het faculteitsreglement c.q. BBR vast te leggen en eventueel 

ontslagbescherming c.q. uitschrijfbescherming vast te leggen. De opleidingscommissie kan zich zelf 

wat losser van het bestuur positioneren door zelfstandig te vergaderen en niet per definitie samen 

met het opleidingsbestuur.  

Verkiezingen kunnen op den duur wellicht een prima methode zijn, maar er moeten wel een goede 

regeling, goede technische en organisatorische waarborgen aan ten grondslag liggen. Ik vind zelf dat 

niet alleen studenten maar dan ook de docenten/werknemer-leden op basis van verkiezingen en of 

via selectie gekozen en benoemd dienen te worden. Of met de verkiezingen het vacatureprobleem 

zal worden opgelost en meer overtuigingskracht zal worden gerealiseerd is maar de vraag. Ik zie de 

overkill aan verkiezingen ook wel als mogelijk probleem. 



NB: de wet staat uitdrukkelijk toe dat samenstelling van de opleidingscommissies anders dan door 

verkiezingen gebeurt. Wel moet de gemaakte keuze jaarlijks worden geëvalueerd. Het wetsvoorstel 

Accreditatie op maat beoogt de wet Versterking bestuurskracht te repareren op de formulering van 

art. 9.18. Er wordt thans in de wandelgangen daarbij ook aangedrongen op “ reparatie” van het 

artikellid 4 waarin is bepaald dat in het faculteitsreglement de wijze van samenstelling van de 

opleidingscommissies wordt vastgesteld en dat dit jaarlijks wordt herzien. De wetgever heeft bepaald 

dat het faculteitsbestuur afstemt met de faculteitsraad over de wijze van samenstellen van 

opleidingscommissies waarbij de FR instemmingsrecht heeft op de vastlegging hiervan in het 

faculteitsreglement. In de wandelgangen wordt gesuggereerd dat de opleidingscommissies hierover 

instemmingsrecht dienen te krijgen. Ik ben het daar niet mee eens: de wetgever heeft gesproken en 

deze wijziging kan in ieder geval niet als reparatie worden gezien maar moet zorgvuldig worden 

voorbereid en nader onderbouwd. Reden dat niet de opleidingscommissies instemmingsrecht dienen 

te krijgen is wat mij betreft, dat hun medezeggenschap zich niet uitstrekt tot de wijze van organisatie 

van de instelling (binnen de faculteit). Dit is het domein van de  faculteitsraad. Als de 

opleidingscommissies alsnog instemmingsrecht zullen krijgen over de wijze van samenstelling en 

neerlegging hiervan in het faculteitsreglement, dan dient zich wederom een overlap van 

medezeggenschapsrechten voor, nl. alle opleidingscommissies in de faculteit hebben dan terzake 

instemmingsrecht. Ook met de FR doet zich overlap voor omdat net als bij de OER dan weer vele 

medezeggenschapsorganen medezeggenschap uitoefenen op hetzelfde reglement. De wetgever 

dient hiervoor dan een conflictregeling of andere oplossing aan te reiken. 

 

Stelling 2   

De kwaliteit van de OER is even goed als de samenwerking tussen de medezeggenschapsorganen 

en die met het bestuur. 

Samenvatting bijdragen uit de discussiegroepen 

De meest voorkomende reactie was toch wel dat samenwerking tussen de 

medezeggenschapspartners wel bevorderlijk is voor de totstandkoming van een kwalitatief goede 

OER maar geen wet van Meden en Perzen. 

Meerdere groepen bevelen aan dat de medezeggenschapsorganen vroegtijdig(er) worden 

geïnformeerd over de beoogde wijzigingen en dat er ook goed wordt afgestemd en naar draagvlak 

wordt gezocht. 

De opleidingscommissies en SR of FR kunnen zich gerust kritisch opstellen en zij mogen dus wel 

degelijk opkomen voor de (eigen) belangen die zij vertegenwoordigen.  

Er wordt wel verwezen naar verschillende lagen in de thans bestaande besluitvorming ten aanzien 

van de OER, nl. de romp-OER of model-OER die op centraal niveau met instemmingsrecht van de U-

Raad wordt vastgesteld door het CvB terwijl het faculteitsbestuur met instemming van de FR de 

OER(en) binnen de faculteit vaststelt, welke beide processen kunnen worden doorkruist door de vele 

opleidingscommissies (en vice versa). De discussiegroepen vragen zich af of de beoogd nieuwe laag 

van medezeggenschap die de opleidingscommissies vervullen, nl. binnen de opleidingen, 

daadwerkelijk een nieuwe laag is want deze bevindt zich veelal qua besluitvorming op hetzelfde 

niveau als de FR/SR en soms zelfs op het centrale niveau (wat het adviesrecht betreft en wat het 

instemmingsrecht over de wijze van evalueren van het onderwijs binnen de opleiding betreft): dat de 

vele medezeggenschapsorganen elkaar in de wielen zullen rijden of zich tekort gedaan zullen voelen 



in de grote massa wordt door vele groepen als een groot risico gezien. Vrees voor geschillen bestaat 

dan ook bij veel deelnemers. Meestal wordt die vrees bezworen met de toverformule dat iedereen 

zich vooral constructief zal moeten opstellen. 

Reactie Annemiek Orthel: 

Ik realiseer me dat de wetswijziging een gegeven is en dat het devies dus is zorg te dragen voor een 

implementatie die goed past binnen de eigen organisatie en die recht doet aan de geest van de wet, 

die beoogt de positie van de opleidingscommissies te versterken ten bate van de kwaliteit van het 

onderwijs. Toch permitteer ik me om enige kanttekeningen te plaatsen. 

 

Helaas is er weinig toelichting en onderbouwing van de wetswijziging ten aanzien van de 

opleidingscommissies. De Memorie van Antwoord (het gedeelte dat over de opleidingscommissies 

gaat) is daarom wel lezenswaardig omdat hier wordt ingegaan op de zorgen die in de Eerste Kamer 

zijn geuit. Er worden – vaak wat kort door de bocht- suggesties gedaan voor oplossingen voor 

verscheidene samenloopproblemen. De laatste alinea van blz. 29 van de MvA vat de betekenis van 

de gedaantewisseling van de opleidingscommissies samen: “ Naar de letter en geest van de huidige 

wet is de opleidingscommissie inderdaad een adviesorgaan. De wens om de positie van de 

opleidingscommissie te versterken en haar te positioneren als een medezeggenschapsorgaan is 

intussen  echter breed gedeeld. Dit wetsvoorstel komt aan die wens tegemoet en verschuift de 

positie van de opleidingscommissie naar medezeggenschap (……) De kerntaak van een 

opleidingscommissie wordt het adviseren over de bevordering en borging van de kwaliteit van de 

opleiding. Deze taak geeft de opleidingscommissie straks inhoud vanuit een meer 

vertegenwoordigende rol.”  De opleidingscommissie blijft dus vooral adviescommissie maar ook een 

beetje medezeggenschapsorgaan. 

Ten onrechte wordt in de Memorie van Antwoord gesteld dat geen sprake zal zijn van overlap van 

instemmingsrechten (er wordt niet gesproken van overlap van medezeggenschapsrechten). Alle 

opleidingscommissies hebben instemmingsrecht op een aantal onderdelen van de OER die in de 

centrale OER/faculteits OER voor kunnen komen. De verschillende opleidingscommissies hebben hoe 

dan ook onderling overlap. Daarnaast hebben de opleidingscommissies adviesrecht op alle items 

waarop de faculteitsraad instemmingsrecht heeft (een niet heel gebruikelijke keuze binnen het 

medezeggenschapsrecht). Voor het bestuur dat de OER vaststelt geldt derhalve dat dit behalve de 

faculteitsraad nu ook alle opleidingscommissies als gesprekspartner zal hebben over de 

(romp/model) OER. Medezeggenschapsorganen kunnen een geschil aanhangig maken op basis van 

adviesrecht dat in het slechtste geval ertoe kan leiden dat het besluit tot vaststelling van de OER 

ongedaan wordt gemaakt. En wanneer een medezeggenschapsorgaan instemming onthoudt aan een 

onderdeel van de OER zal het bestuur toestemming moeten verzoeken bij de geschillencommissie  

(landelijke commissie geschillen medezeggenschap hoger onderwijs) om de OER vast te kunnen 

stellen, indien een compromis niet bereikt kan worden. Hierbij is de vraag of de Geschillencommissie 

zal oordelen dat alleen de artikelen uit de OER die ter discussie staan niet in redelijkheid konden 

worden vastgesteld of dat dit onthouden van instemming altijd gevolgen zal hebben voor de gehele 

OER. Ik ben van mening dat dit dan geldt voor de gehele OER omdat het besluit tot vaststelling de 

gehele OER betreft, de OER wordt niet per artikel vastgesteld. Een andere mening zou uitholling van 

de medezeggenschapsrechten kunnen betekenen, temeer nu meerdere verschillende 

medezeggenschapsorganen medezeggenschapsrechten hebben met betrekking tot de OER. (Dit lijdt 

uiteraard uitzondering wanneer de partijen die het geschil hebben, overeenkomen dat alleen de 

betwiste artikelen niet kunnen worden vastgesteld; maar zijn alle belanghebbende overige 

medezeggenschapsorganen het hier dan ook mee eens of zullen die zich dan vervolgens voegen in 



het geschil ?). De Memorie van Antwoord veronderstelt dat de medezeggenschapsorganen die 

instemmingsrecht hebben wel rekening zullen houden met de adviezen die door andere 

medezeggenschapsorganen zijn uitgebracht en dat een goede samenwerking tussen 

medezeggenschapsorganen spanning kan voorkomen. Het feit dat het negeren van een advies door 

het bestuur ook tot een geschil kan leiden, wordt maar heel terloops besproken1. Ook wordt heel 

gemakkelijk gedaan over de mogelijkheid om, als bestuur en medezeggenschap er niet uitkomen, 

naar de geschillencommissie te kunnen gaan. Dit is een horrorscenario, dat enorm veel tijd en geld 

kost en de onderlinge verhoudingen enorm op de proef stelt. 

Te verwachten is dat in de meeste instellingen de vele medezeggenschapsorganen in het algemeen 

niet zullen zitten wachten op conflicten en dat zij op een constructieve en praktische wijze 

medezeggenschap zullen uitoefenen. De nieuwe positie van de opleidingscommissies en alleen al de 

dreiging van conflicten zal de verhoudingen tussen de medezeggenschapspartners wel onder druk 

kunnen zetten en in ieder geval zal de vaststelling van de OER jaarlijks heel veel meer overleg en 

afstemming en administratieve handelingen kosten dan voorheen het geval was.  

De FR en SR (en de UR sowieso) moeten uiteraard nog meer dan de OC, die voornamelijk 

opleidingsgericht is,  ook de algemene belangen van de gehele organisatie (faculteit/instelling) 

dienen. Dit zou ook nog wel eens tot spanningen kunnen leiden tussen opleidingscommissies en 

FR/SR/UR.  

In de medezeggenschapsjurisprudentie wordt van alle medezeggenschapspartners inclusief het 

bestuur een constructieve opstelling verwacht en wordt een gebrek hieraan afgestraft.  

Gerechtshof Amsterdam 4-8-2015 (OR Martinair vs Martinair en KLM): ECLI:NL:GHAMS:2015:3216: 

“ De zorgplicht voor het goede verloop van een medezeggenschapstraject rust eerst en vooral op de 

ondernemer, maar dat neemt niet weg dat ook de ondernemingsraad verantwoordelijkheid draagt 

voor een juist verloop van dat traject, en oog dient te hebben voor het gerechtvaardigde belang van 

de ondernemer bij slagvaardige besluitvorming.”  

 

Zowel instellingsbestuur en faculteitsbestuur als alle verschillende medezeggenschapsorganen 

hebben er baat bij afspraken te maken over de wijze waarop het medezeggenschapstraject dient te 

verlopen (procedureel), maar ook wat nu precies de onderwerpen van medezeggenschap zijn 

(interpretatie) en voorts is niet onverstandig om ook afspraken over een interne geschillenregeling te 

maken en of een beginselverklaring jegens elkaar uit te spreken over de wijze waarop men met 

elkaar om zal willen gaan in het besluitvormingsproces rond de OER. 2Op dergelijke afspraken kan in 

                                                           
1 Er bestaat voldoende jurisprudentie waaruit blijkt dat het niet opvolgen of het niet afwachten van het advies 
van de medezeggenschap tot nietigverklaring van het besluit kan leiden.  
Hof Amsterdam (OK) 26 november 2010: ECLI:NL:GHAMS:2010:BO5270: Als uitgangspunt geldt in zijn 
algemeenheid dat de ondernemer die een voorgenomen besluit …aan de OR heeft voorgelegd, in beginsel pas 
mag overgaan tot het nemen van het voorgenomen besluit nadat het gevraagde advies is uitgebracht. Hieruit 
volgt dat het hier aan de orde zijnde besluit ….dat ..(is) genomen zonder het advies van de OR af te wachten, 
kennelijk onredelijk is op grond dat aldus het in genoemde wet neergelegde recht op medezeggenschap is 
geschonden…(RAR 2011/28 met nog een aantal vergelijkbare uitspraken en overwegingen over niet afwachten 
advies etc.). 
2 HR 17maart 1993, nr. 1993/40 met noot W.J. Slagter: Beroep bij Ondernemingskamer staat ook open van 
besluiten die ingevolge een tussen ondernemer en medezeggenschap gesloten convenant tot de 
adviesplichtige besluiten behoren, ook al zou dat besluit volgens de wet niet adviesplichtig zijn. 
Hof Amsterdam 2 oktober 2016 (ECLI:NL:GHAMS:2016:3966: Feitelijke belegging medezeggenschap (buiten de 
relevante rechtspersoon!) is uitgangspunt in plaats van die welke uit de vennootschapsrechtelijke structuren 
volgt. 



een gerechtelijke procedure een beroep worden gedaan. Zij zijn ook bindend voor bestuur en 

medezeggenschapsorganen in nieuwe samenstelling. Het is verstandig (vooral vanuit de positie van 

medezeggenschapsorgaan bezien) altijd ook de duur van afspraken en of een termijn van evaluatie 

overeen te komen.  Maar uiteindelijk zijn convenanten of gemaakte afspraken ook zonder dat 

opzegbaar, mits een redelijke termijn in acht wordt genomen3. 

Laten we met zijn allen hoop putten uit het feit dat de Geschillencommissie (weliswaar voorafgaand 

aan de wetswijziging) nog maar een handjevol geschillen heeft hoeven te behandelen waaronder 

geen enkel geschil waarbij de medezeggenschapsraad opkwam voor de opleidingscommissie in de zin 

van artikel 9.40 lid 7 WHW en slechts twee a drie geschillen handelden puur over het onthouden van  

instemming aan een wijziging in de OER. 

Duidelijk moge zijn dat ik de stelling onderschrijf: vooral als er veel opleidingscommissies binnen de 

faculteit zijn, zal het noodzakelijk zijn voor alle partners -bestuur en alle opleidingscommissies en 

andere betrokken medezeggenschapsorganen- om nauw met elkaar samen te werken om elk jaar tot 

een breed gedragen nieuwe OER van goede kwaliteit te kunnen komen. De kunst zal bovendien zijn 

om de kwaliteit voor ogen te houden en niet teneinde conflicten te mijden al teveel toe te geven aan 

individuele wensen van een enkele opleidingscommissie resp. (vanuit de opleidingscommissies 

bezien), het conflict juist te zoeken door het individuele opleidingsbelang al te zeer boven het 

algemene/meerderheidsbelang te stellen. De primaire verantwoordelijkheid voor een zorgvuldig 

proces en een constructieve medezeggenschapsuitoefening ligt bij het bestuur. Het is dan ook aan te 

bevelen dat het bestuur voldoende tijd en middelen hiervoor reserveert en investeert. 

Binnen Joint Degrees zal de wetswijziging naar ik verwacht niet tot heel grote gevolgen leiden omdat 

daar in het algemeen een enkele opleidingscommissie functioneert terwijl de OER vaak vrij informeel 

en in goed overleg tot stand komt, zodat het “strijdterrein” goed te overzien zal zijn. Wel zal het 

nodig zijn alle desbetreffende samenwerkingsovereenkomsten te evalueren.   

                                                           
Hof Amsterdam 4 augustus 2015 (ECLI:NL:GHAMS:2015:3216: uitoefening medezeggenschapspraktijk van 
belang geacht. Medezeggenschapsorgaan kon hier niet pas in de slotfase van het besluitvormingsproces 
bezwaar tegen maken maar had zelf actief en eerder te kennen moeten geven (tegen de bestaande praktijk in) 
te willen worden betrokken. 
3 RAR 2007,44 Medezeggenschap. Onder welke omstandigheden kan een ondernemingoverenkomst woren 
opgezegd. 
Hof Den Haag 3-11-2006, ECLI:NL:GHSGR:2006:AZ4149 
Het convenant kent geen looptijdbepaling zodat het gaat om  een convenant voor onbepaalde tijd. In april 
2015 bericht de gemeente de or dat zij het convenant per 1 januari 2006 opzegt. De or vraagt de rb verklaring 
voor recht dat de opzegging van het convenant nietig is. Rb: convenant is opzegbaar. 
Hof: Convenant wel opzegbaar maar moeten zwaarwichtige redenen voor zijn die nopen tot aanpassing van het 
convenant, en er is voorafgaand overleg nodig met de OR. In dat overleg moeten partijen zich redelijk jegens 
elkaar opstellen. Alleen indien de or zich ter zake van redelijke voorstellen tot aanpassing van het convenant 
onredelijk opstelt, kan de gemeente het convenant met inachtneming van een redelijke termijn geheel of 
gedeeltelijk opzeggen. 



Stelling 3  De versterking van de positie van de opleidingscommissie komt de kwaliteit van het 

onderwijs ten goede. 

Samenvatting bijdragen uit de discussiegroepen 

Veel groepen zijn van mening dat kwaliteitsverbetering tot stand komt omdat bestuur en 

opleidingscommissies dit als gezamenlijk doel zien en elkaar los van elkaars juridische positie als 

gesprekspartners hiervoor zien. De versterking van de positie van de opleidingscommissie kan eraan 

bijdragen dat de opleidingscommissie scherper in beeld komt bij het bestuur en zich ook sterker kan 

opstellen. Veel groepen noemen als risico dat juist de goede en open dialoog in het gedrang kan 

komen door de versterkte positie van de opleidingscommissies. Veel groepen noemen behoefte aan 

meer training van de leden van de opleidingscommissie om hun medezeggenschapsrol goed te 

kunnen vervullen. Dit duidt er volgens mij op dat de medezeggenschapsrol zeker ook leidt tot 

juridisering wat de aandacht kan afleiden voor de open dialoog over verbetering van de 

onderwijskwaliteit. 

Reactie Annemiek Orthel: 

De historische context van de wetswijziging wijst uit dat noch door de Onderwijsinspectie (Rapport 

Recht van Spreken) noch door de minister werd voorgesteld de opleidingscommissie een 

medezeggenschapsrol te geven. Wel werd noodzakelijk gevonden de adviesrol en de rol ten aanzien 

van de kwaliteitszorg aan te zetten, en erop te sturen dat het bestuur serieuzer op adviezen van de 

opleidingscommissie zou dienen in te gaan, maar dat leidde in het oorspronkelijke wetsvoorstel niet 

tot een wezenlijke wijziging van de taken of van de juridische status van de opleidingscommissie.  

Toch komt de medezeggesnchapsrol van de opleidingscommissies niet uit de lucht vallen: Mr. Philip 

Coté MBA schrijft in HO Management, september 2016: ” Na zes jaar, zo kunnen we constateren, 

realiseert de Kamer alsnog een oude wens. De opleidingscommissie wordt nu inderdaad een 

medezeggenschapsorgaan met instemmingsrecht op onderdelen van de OER.” Hij haalt aan dat 

destijds, staatssecretaris Bijsterveld hiertegen effectief bedenkingen had, welke bedenkingen 

overeenkwamen met die welke thans de Eerste Kamer opwierp. Helaas heeft de Eerste Kamer haar 

bezwaren al te makkelijk laten varen. (En dan te bedenken dat in het wetsontwerp WHOO in 2006 de 

opleidingscommissie helemaal niet meer als orgaan voorkwam..) 

Mr. Philip Coté MBA constateert net als ik ook overlap in de medezeggenschap en vindt de toedeling 

van items uit artikel 7.13 WHW waarop de opleidingscommissies instemmingsrecht krijgen vrij 

willekeurig. 

Tot slot raad ik aan de bijdrage te lezen van Jan Welmers, lid CvB van Fontys Hogescholen, in HO 

management, december 2016: ”Versterking positie opleidingscommissie / Nieuwe 

verantwoordelijkheden”. Deze bijdrage inspireert werkelijk om positief met de wetswijziging aan de 

slag te gaan en de rol van de opleidingscommissies binnen de instellingen meer aan te zetten. 

Hoewel ik de wetswijziging niet ideaal vind, vooral de toekenning van het adviesrecht en het 

verbreden van de medezeggenschapsrol van de opleidingscommissies tot onderwerpen buiten de 

opleiding waaraan de opleidingscommissie verbonden is,  verwacht ik wel dat de instellingen en 

opleidingscommissies hierdoor gedwongen zo niet geïnspireerd worden om de opleidingscommissies  

krachtiger te herpositioneren binnen de opleiding en de instelling.  

Als alle betrokkenen zich de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs binnen opleidingen en 

instelling als primaire doel stellen en als een ieder niet in de risicomijdende kramp schiet en zich niet 



vastbijt in de procedurele kant maar vol vertrouwen met elkaar in dialoog zal gaan, dan zou ik mijn 

stelling nr. 3 kunnen onderschrijven. 


