Het herstel van de balans!
De afgelopen jaren is de onderwijssector opgeschrikt door een reeks aan incidenten die het gevolg
zijn van onbehoorlijk en incompetent bestuurlijk handelen. De misstanden bij Hogeschool Inholland en
de financiële problemen bij de MBO-instellingen Amarantis, Zadkine en ROC Leiden zijn voor de
politiek aanleiding geweest om sectorspecifieke maatregelen te treffen ter versterking van de
governance in de onderwijssector. De Wet Versterking Bestuurskracht bevat diverse maatregelen om
de kwaliteit van het onderwijs te borgen en incidenten zoals hierboven genoemd te voorkomen. In de
Wet zijn maatregelen opgenomen om langs de weg van medezeggenschap de verhoudingen en de
rolverdeling tussen de verschillende betrokkenen in het governancemodel te optimaliseren: voor
bestuur, toezicht en horizontale verantwoording. Nagenoeg alle wijzigingen/toevoegingen hebben
betrekking op de versterking van de positie van de medezeggenschap. Een belangrijk aspect is het
instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting.
Na de Tweedaagse 2016 heeft het bestuur van het Platform een internetconsultatie uitgevoerd, onder
de aangeslotenen, met het oog op de invoering instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting.
Hieronder de resultaten van de internetconsultatie:

"Wij zijn op de hoogte op de hoogte van de nieuwe
wetgeving m.b.t. instemmingsrecht op de hoofdlijnen
van de begroting"
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"Ik beoordeel de documenten in het advies van het
bestuur als..."
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"Deze documenten ontvangt de OR jaarlijks"
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"De stakeholders bij het tot stand komen van de
begroting zijn"
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"De volgende documenten zijn..."
Sociaal plan voortgang en/of resultaat
Financieeljaarverslag
Kwartaalrapportages voorgaande jaren
Strategisch personeel/formatieplan (1-3 jaar)
Strategisch personeel/formatieplan (1 jaar)
Subsidiemogelijkheden en inzet middelen
HRM beleid m.b.t. ziekte en vitaliteit
Investeringsbegroting
Meerjaren huisvestigingsplan
Prognose deelnemersaantallen,regio analyse, landelijke…
Beleidsplan lange termijn (3-5 jaar)
Meerjaren (1-3) jaar beleidsplan
Beleidsplan jaar van de begroting
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"Deze documenten ontvangt de OR reeds periodiek..."
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Uit de internetconsultatie komt het algemene beeld naar voren dat de Ondernemingsraden weliswaar
aardig op de hoogte zijn met betrekking tot welke documenten belangrijk en noodzakelijk zijn om hun
functie uit te oefenen.
Duidelijk werd echter ook dat de medezeggenschap (deelnemersraden en ondernemingsraden) en
zeggenschap (onderwijsteam) onvoldoende of nauwelijks zijn betrokken bij de tot stand koming van
de jaarlijkse begroting.
Daarnaast kunnen we de conclusie trekken dat de informatievoorziening o.a. op het gebied van de
meerjaren vooruitzichten en op tal van andere gebieden het binnen de MBO-sector onvoldoende is.

