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Reactie op uw brief d.d. over Positie (bestuur) Onderwijscoöperatie

Geachte heer Slob,
Uw brief van 26 april jongstleden heeft het bestuur van de Onderwijscoöperatie uitgebreid
besproken. Wij reageren daarop als volgt.
Vanuit de overtuiging dat de zeggenschap over een verplicht register volledig bij de leraren moet
liggen heeft de Onderwijscoöperatie zichzelf altijd een tijdelijke en ondersteunende rol gegeven. Bij
de verplichtstelling van het register is de zeggenschap van leraren uitgebreid besproken. In dat kader
heeft het bestuur ingestemd met de opdracht tot implementatie van de wet en ondersteuning van
de Afvaardiging Deelnemersvergadering (ADV) waar alle leraren op gelijke voet zeggenschap hebben.
Het was het voornemen van het bestuur van de Onderwijscoöperatie om daarna een stap terug te
doen.
Met de komst van de Afvaardiging Deelnemersvergadering (ADV) en op basis van recente
gebeurtennissen waaronder het Algemeen Overleg Leraren van 14 maart jongstleden is hierin
verandering gekomen en hebben wij de wens geuit om deze opdracht, voor zover het de activiteiten
betreft die direct voortvloeien uit de wettelijke taak van de ADV, terug te leggen bij de minister. Deze
wens beoogde niet een onmiddellijke beëindiging van de daarbij behorende activiteiten, mede
omdat het bestuur van de Onderwijscoöperatie de verantwoordelijkheid draagt voor de juridische,
financiële en personele zaken van de gehele Onderwijscoöperatie.
Over een afwikkeling met betrekking tot de wens tot teruggave van de opdracht, voor zover het de
activiteiten betreft die direct voortvloeien uit de wettelijke taak van de ADV, is met uw ambtenaren
al voorbereidend overleg gevoerd. Uitgangspunt daarbij is voor het bestuur dat het alles in het werk
wil stellen om ervoor te zorgen dat de transitie op zorgvuldige wijze plaatsvindt zowel voor de taken
als het personeel (medewerkers en meewerkende leraren). In het Verlengde Algemeen Overleg
Leraren van 29 maart jongstleden is een motie van de Kamerleden Van Meenen en Rog ingediend en
later met een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.
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In uw brief van 26 april jongstleden geeft u aan dat de Onderwijscoöperatie zo snel mogelijk alle
activiteiten en projecten die direct dan wel indirect samenhangen met de implementatie van de wet
dient stop te zetten. Deze boodschap heeft geen oog voor de gevolgen voor zowel de taken als het
personeel en meewerkende leraren. Dit heeft begrijpelijkerwijs grote onrust teweeggebracht bij het
bureau van de Onderwijscoöperatie.
In uw brief verzoekt u tevens om een reactie op de aangenomen motie van de Kamerleden Van
Meenen en Rog waarin wordt verzocht om het bestuur van de Onderwijscoöperatie over te dragen
aan een interim-bestuur bestaande uit leraren.
Het bestuur van de Onderwijscoöperatie heeft daartoe het volgende overwogen.
De Onderwijscoöperatie is een privaatrechtelijke rechtspersoon, die zoals u weet wordt gevormd
door vier lidorganisaties, die op hun beurt een substantieel deel van de in Nederland werkzame
leraren organiseren. Deze organisaties behartigen allen de belangen van hun leden in de breedste zin
van het woord. Daaronder begrepen is de bevordering van de beroepskwaliteit van leraren en de
versterking van de professionele ontwikkeling van leraren. De Onderwijscoöperatie heeft in het
traject van totstandkoming van de wet, mede op verzoek van uw rechtsvoorganger en altijd in goed
overleg met uw departement, een belangrijke rol gespeeld. Dit naast en complementair aan de
belangenbehartiging van de onderscheiden lidorganisaties. Nu de wet is aangenomen en de
afvaardiging is verkozen, beraden wij ons op de vraag of, mede gelet op de inhoud van uw brief,
voortzetting van de rechtspersoon Onderwijscoöperatie nog in voldoende mate bijdraagt aan het
ermee beoogde doel.
Daarbij komt dat het op basis van de huidige statuten ook niet mogelijk is om – zoals de motie
beoogt – de directe zeggenschap van leraren nu binnen de rechtspersoon te verankeren, omdat de
Onderwijscoöperatie blijkens de statuten bestaat uit leden-rechtspersonen (de lidorganisaties). Zelfs
wanneer er een interim-bestuur van leraren zou worden gevormd, blijven de lidorganisaties vanuit
hun positie in de Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan van de rechtspersoon
verantwoordelijk.
Het bestuur had graag de tijdelijke rol in de transitie van het vrijwillige naar het verplichte register
(zoals beoogd en steeds – bij de vorming van de ADV – met u besproken) uitgevoerd. Op deze manier
had de Onderwijscoöperatie een zachtere landing gekregen, en de beroepsgroep leraren als
zelfstandige entiteit/rechtspersoon meer tijd gehad om zich te ontwikkelen, te vormen en meer
stevigheid te geven door de deskundigheid en kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd. Helaas
maakt de huidige politieke en bestuurlijke dynamiek dit vrijwel onmogelijk.
Gelet op het vorenstaande ziet het bestuur vooralsnog geen andere mogelijkheid dan het nemen van
verstrekkende besluiten. Deze besluiten worden op korte termijn voorgelegd aan de
vertegenwoordiging van het personeel en vervolgens aan de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
de Onderwijscoöperatie.

Maar voordat de ALV een besluit kan nemen dient er duidelijkheid te komen over de voorwaarden
waaronder de transitie kan plaatsvinden. Daartoe dienen met u duidelijke afspraken te worden
gemaakt over de afbouw van de activiteiten die de Onderwijscoöperatie op dit moment uitvoert. Een
zorgvuldige afbouw van de organisatie, van haar taken en daarmee van ons personeel vraagt om een
zorgvuldige afwikkeling. Daarmee wijzen wij u op uw verplichtingen die voortvloeien uit de
bestaande subsidierelaties. Wij gaan ervan uit dat u bereid bent om uw verantwoordelijkheid voor
een zorgvuldige afwikkeling te nemen en daarover op korte termijn met ons afspraken te maken.
Er blijft veel werk te doen om de beroepsgroep leraren, die volop in ontwikkeling is, te versterken.
De wet is daarvoor een steun in de rug. Daarbij is van belang dat – ongeacht de rol die de
Onderwijscoöperatie daarbij heeft – de afzonderlijke lidorganisaties staan voor het belang van een
sterke beroepsgroep en de uitgangspunten in de wet en dat zij zich daarvoor zullen blijven inzetten.
Zij zijn en blijven gesprekspartner voor uw ministerie, sectororganisaties en andere
belanghebbenden als het gaat om leraren en hun beroep. De expertise van hun werkorganisaties en
de kennis en ervaring van ongeveer 130.000 aangesloten leden (binnen PO, SO, VO, MBO) is
onontbeerlijk voor het in de praktijk brengen van de zeggenschap van leraren, zoals bedoeld in de
wet. De afzonderlijke lidorganisaties blijven, daartoe gelegitimeerd door de grote groep leraren die
zij representeren, daardoor verantwoordelijkheid dragen voor de wijze waarop de invulling van het
beroep leraar, waaronder de zeggenschap van leraren als beroepsgroep op landelijk niveau, wordt
vormgegeven.
In de overtuiging hiermee voldoende zicht te hebben gegeven op onze positie en in afwachting van
verder overleg verblijven wij,
Met vriendelijke groet, het bestuur van de Onderwijscoöperatie,

Liesbeth Verheggen

Loek Schueler

Jilles Veenstra

Hans Kok

