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SCHOOLSLUITING EN MEDEZEGGENSCHAP

Let op de wettelijke verplichtingen

B 
ij het sluiten van een school is het van belang dat 
het schoolbestuur tijdig start met de voorbereidin-
gen om de medezeggenschapsraad (mr) te infor-
meren over de aankomende schoolsluiting. Zo 

moet het schoolbestuur allereerst starten met een onderzoek 
naar de wenselijkheid of noodzaak van een sluiting van een 
school en is het verstandig de mr meteen te informeren over 
dit onderzoek. Deze procedure dient op grond van de arti-
kelen 8 en 17 Wms zo tijdig mogelijk in het sluitingsproces 
van start te gaan. Dat kan al het geval zijn vanaf het 
moment waarop het bevoegd gezag aanleiding ziet voor 
sluiting en de mr betrekt bij de voorbereiding van de 
besluitvorming. De mr moet wezenlijke invloed op de 
besluitvorming rondom de sluiting kunnen uitoefenen. Om 
dezelfde reden moet het bevoegd gezag de mr tijdig infor-
meren over en betrekken bij het onderzoek naar de nood-
zaak en wenselijkheid van sluiting. 

ALTERNATIEVEN AANDRAGEN

Tegelijkertijd moet het schoolbestuur er rekening mee te 
houden dat de mr een eigen onderzoek start om alterna-
tieven te schetsen voor de sluiting. De mr mag daarbij ook 
deskundigen raadplegen op kosten van het bevoegd gezag. 
Op grond van het initiatiefrecht1 kan de mr vervolgens 
een voorstel indienen bij het schoolbestuur over alterna-
tieven. Er zal dan ten minste eenmaal met de mr overleg 
gevoerd moeten worden over dit voorstel en het bestuur 
moet erop bedacht zijn dat er binnen drie maanden na 
ontvangst van het voorstel schriftelijk op het voorstel 
wordt gereageerd. 
Indien het schoolbestuur het alternatief afwijst en voorne-
mens is de sluiting toch door te zetten, kan de mr het alter-
natief alsnog inbrengen in de procedure bij de Landelijke 
Commissie voor Geschillen WMS en is het alternatief nog 
niet van tafel. Dat gaat dan als volgt: het schoolbestuur legt 
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eerst het voornemen neer in de vorm van een adviesaan-
vraag aan de mr2 met de boodschap dat de school alsnog 
wordt gesloten en vervolgens moet het schoolbestuur bij 
een negatief advies van de mr deze alsnog in de gelegenheid 
stellen nader overleg te voeren. Dit gaat vaak fout in de 
praktijk: een adviesvraag wordt normaliter nog wel neerge-
legd over de voorgenomen sluiting, maar dit gebeurt vaak 
pas op het moment dat de beslissing eigenlijk al is genomen 
en de mr er weinig meer aan kan veranderen. Dit is dan in 
strijd met artikel 17 Wms aangezien het advies van de mr 
niet meer van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvor-
ming. Ook wordt in de praktijk vaak verzuimd om de mr te 
horen als hij een negatief advies heeft gegeven. Het school-
bestuur kan dan niet volstaan met het nemen van een defi-
nitief besluit, maar moet dus eerst nogmaals terug naar de 
mr voor overleg3. Pas als dit overleg geen soelaas biedt, kan 
er gemotiveerd worden besloten tot definitieve sluiting.  
Het is van belang of het bevoegd gezag een advies- of 
instemmingsvraag heeft voorgelegd aan de mr. Sluiting van 
de school behoeft een adviesvraag, maar voor de personele 
gevolgen en de gevolgen voor ouders geldt het instem-
mingsrecht. Bij een negatief advies kan de mr een adviesge-
schil voorleggen aan de geschillencommissie binnen zes 
weken nadat het schoolbestuur besloten heeft de school 
toch te sluiten. Als de mr geweigerd heeft instemming te 
verlenen aan de regeling van gevolgen voor het personeel4 
en de ouders5 behorend bij de voorgenomen sluiting, dan 
moet het schoolbestuur binnen zes weken zelf naar de 
geschillencommissie (tenzij dit door dringende redenen, 
zoals tijdgebrek, niet zou kunnen).    

GESCHILLENBESLECHTING BIJ SLUITING 

De landelijke geschillencommissie beoordeelt in het geval 
van sluiting of de mr in redelijkheid zijn instemming aan de 
regeling van gevolgen voor personeel en ouders kan ont-
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houden. Tegelijkertijd kan de mr dus zelf een adviesgeschil 
voorleggen aan de geschillencommissie. De geschillencom-
missie beoordeelt in dat geval of het bevoegd gezag bij het 
niet of niet geheel volgen van het advies bij de afweging van 
de betrokken belangen in redelijkheid tot zijn besluit heeft 
kunnen komen. Bottom line is dat sluiting dermate ingrij-
pend is dat van het bestuur verwacht mag worden dat de 
mr in een zo vroeg mogelijk stadium bij besluitvorming 
wordt betrokken. 
De geschillencommissie toetst bij adviesgeschillen overigens 
wel terughoudender dan bij instemmingsgeschillen. Een 
besluit tot sluiting van de school op basis van een adviesge-
schil kan alleen dan niet in stand blijven als de belangenaf-
weging tot een onredelijke uitkomst leidt of aan de tot-
standkoming van het besluit procedurele bezwaren kleven. 
De bewijslast ligt hier bij de mr, maar het is dus wel zaak 
goed beslagen ten ijs te komen in dit geval en ernstige pro-
cedurele gebreken op het vlak van de medezeggenschap 
waar mogelijk te voorkomen.  

PRAKTIJKVOORBEELDEN

Bij een sluiting van een kleine nevenvestiging met een leer-
lingenaantal onder de opheffingsnorm (< 23 leerlingen) 
adviseerde de mr negatief, maar het schoolbestuur besloot 
zonder nader overleg toch over te gaan tot sluiting van de 
school6. De geschillencommissie steunde de mr omdat het 
voornemen tot sluiting al aan de ouders was medegedeeld 
voordat het overleg met de mr was opgestart7. Ook had het 
bestuur naar aanleiding van het negatieve advies nader in 
overleg moeten treden met de mr alvorens er een definitieve 
beslissing werd genomen8.  
In een andere kwestie kampte een kleine school al jaren met 
een teruglopend aantal leerlingen en werd een onderzoek 
naar de levensvatbaarheid van de school gestart9. Het 
bevoegd gezag pakte dit grondig aan: het organiseerde 
ouderavonden, sprak tevergeefs met een ander schoolbe-
stuur over samenwerking en stelde een beleidsplan op over 
de toekomstperspectieven. De mr adviseerde negatief over 
de sluiting en vroeg de geschillencommissie de school nog 
een jaar langer open te houden. Hier ging de geschillen-
commissie niet in mee: de gezette stappen waren voldoende 
en de gmr had al ingestemd met het opgestelde beleidsplan. 
Het schoolbestuur mocht de school dus toch sluiten.   

CONCLUSIE 

Het schoolbestuur dient erop bedacht te zijn dat de letter 
van de Wms wordt gevolgd in het geval er sprake is van 
een voorgenomen besluit tot sluiting van een school. 
Medezeggenschap is mede bedoeld om invloed te kunnen 
uitoefenen op het beleid en de besluiten van het bevoegd 
gezag met betrekking tot de school en dus om draagvlak 
binnen de school te scheppen voor besluitvorming. De 
geschillencommissie hecht er veel belang aan dat de proce-
dures beschreven in de Wms op het gebied van sluiting 
volledig worden nageleefd. Dit houdt in de praktijk dus in 
dat de mr zo vroeg mogelijk van relevante en duidelijke 
informatie wordt voorzien en dat voorgenomen besluiten 
goed zijn gemotiveerd. Niet-naleving van deze beginselen 
leidt er vaak toe dat de geschillencommissie beslist dat de 
mr in redelijkheid een negatief advies heeft gegeven of 
instemming aan het besluit mocht onthouden. De lat ligt 
dus hoog voor het schoolbestuur, omdat een besluit tot 
sluiting verstrekkende gevolgen heeft voor leerlingen, per-
soneel en ouders.
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Noten

1 Artikel 6 lid 2 Wms 

2 Artikel 11 aanhef en onder c Wms 

3 Artikel 17 aanhef en onder d Wms 

4 Artikel 12 aanhef en onder a Wms 

5  Artikel 13 aanhef en onder a Wms 

6  Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 5 juli 2017, 107643 

7  Dit is in strijd met artikel 17 aanhef en onder a Wms, dat voorschrijft 

dat het bevoegd gezag advise moet vragen op een zodanig tijdstip dat 

het advise van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming. 

8 Artikel 17 aanhef en onder d Wms 

9 Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 18 juli 2017, 107756


