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Betreft Wetsvoorstel onderwijstijd 
 
 
 
Geachte Leden van de Vaste Kamercommissie OCW, 
 
Binnenkort spreekt u over de ‘Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs 
in verband met onderwijskwaliteit, onderwijstijd en vakanties’ (32640). De VO-raad geeft in 
aanvulling op de hoorzitting dd. 17 maart 2011 in deze brief graag commentaar op dit 
wetsvoorstel. 
 
Het wetsvoorstel zelf spreekt meer dan in eerdere wetsvoorstellen over onderwijstijd 
vertrouwen uit naar schoolbesturen, ouders en leerlingen en versterkt de positie van de 
medezeggenschapsraad. Het is een positieve ontwikkeling dat scholen de ruimte krijgen om 
samen met direct belanghebbenden de onderwijstijd te bepalen en in te richten. 
 
Echter, door de structurele tekorten op de lumpsumbekostiging en de voorgenomen 
bezuinigingen wordt het voor veel scholen steeds moeilijker om 1000 uur in te vullen met 
kwalitatief hoogstaand onderwijs, of zoals het wetsvoorstel het noemt met ‘inspirerend en 
uitdagend’ onderwijs. Onze drie voornaamste bezwaren op het wetsvoorstel zijn: 

• scholen zouden moeten worden afgerekend op hun onderwijsresultaten, niet op het 
verplichte aantal lesuren; 

• met een structureel te lage bekostiging en teruglopende financiële middelen die voor 
onderwijstijd kunnen worden aangewend, is het voor scholen steeds moeilijker om 
1000 uur kwalitatief hoogstaand onderwijs te realiseren; 

• het wetsvoorstel laat te weinig ruimte om daar waar nodig maatwerk te leveren dat 
recht doet aan verschillen tussen leerlingen. 

 
Hieronder lichten we deze en een aantal andere punten nader toe. 
 
Horizontale dialoog 
De kern van het wetsvoorstel is dat een onderwijstijd van 1000 uur in samenspraak met 
ouders en leerlingen wordt vastgesteld volgens een nieuwe definitie van onderwijstijd. Onder 
deze definitie bepalen leerlingen, ouders, leraren en scholen samen wat geldt als 
onderwijstijd met ‘inspirerend en uitdagend karakter’. 
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Hoewel het organiseren van de ‘horizontale dialoog’ scholen veel tijd kost, is de VO-raad er 
van overtuigd dat scholen deze verantwoordelijkheid samen met ouders en leerlingen goed 
zullen vormgeven. Het instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad staat daarbij 
voldoende borg voor inspraak van alle belanghebbenden; ook voor de wijze waarop scholen 
belanghebbenden bij het proces betrekken. De VO-raad gaat er van uit dat de invulling van 
uren die uitvallen ook onderdeel zullen zijn van de afspraken, waardoor de horizontale 
dialoog kan bijdragen aan de vermindering van het aantal ervaren ‘ophokuren’.  
De VO-raad heeft er vertrouwen in dat de invulling van de onderwijstijd die 
medezeggenschap en schoolleiding afspreken in de praktijk overeenkomt met wat de 
onderwijsinspectie in het dynamisch referentiekader onder onderwijstijd zal rekenen. 
 
Het gaat om onderwijsresultaten  
De VO-raad heeft altijd benadrukt dat scholen op onderwijsresultaten moeten worden 
afgerekend, niet op de wijze waarop zij hiertoe komen. Dit wetsvoorstel beperkt of bestraft 
scholen die uitstekende leeropbrengsten realiseren met minder – maar bijvoorbeeld 
intensievere - uren of met uren die niet binnen de systematiek van de onderwijstijd vallen. In 
2008 zijn al scholen beboet vanwege hun onderwijstijd, terwijl ze tegelijkertijd tot de 10 
procent best presterende scholen hoorden op de indicatoren voor leeropbrengsten1. Hoewel 
het wetsvoorstel een verbetering is, blijft het een compromis, waarbij de overheid zich teveel 
op het ‘hoe’ richt. 
 
Beperk de administratieve last voor scholen 
Scholen registreren in Vensters voor Verantwoording ingeroosterde lessen en uitgevallen 
lessen per onderwijssoort, leerweg, profiel- en sectorkeuze en leerjaar. Hierdoor ontstaat 
een gedetailleerd beeld van het aantal lessen dat scholen realiseren. Momenteel participeert 
91% van de scholen in Vensters voor Verantwoording. De VO-raad ziet graag dat 
administratieve lasten voor scholen zoveel mogelijk beperkt worden. Dit kan door 
steekproefsgewijze controle door de onderwijsinspectie zoveel mogelijk te laten lopen via 
Vensters voor Verantwoording. 
 
Onderzoek naar de urennorm in relatie tot bekostiging  
Het is te betwijfelen of alle scholen 1000 uur onderwijstijd kunnen realiseren op een manier 
die voldoet aan de omschrijving van ‘uitdagend en inspirerend’ onderwijs. Zoals ook het 
LAKS februari jongstleden meldde, geven bestuurders en schoolleiders aan dat ze aan de 
grenzen van hun financiële en personele capaciteiten zitten. Dit is niet verwonderlijk, want 
de bekostiging houdt geen rekening met daadwerkelijke verzuimvervanging op scholen. 
Daarnaast loopt de materiële bekostiging voor scholen al jaren structureel terug, waardoor 
het tekort nu is opgelopen tot ongeveer €200 miljoen euro per jaar. Dit zorgt ervoor dat 
scholen in toenemende mate gedwongen worden om personele middelen in te zetten ten 
bate van de exploitatie. Ook de geplande bezuinigingen van het huidige kabinet op de 
lumpsum, terwijl investeringen voor specifieke doelen worden gebruikt, dragen niet bij aan 
de haalbaarheid van het wetsvoorstel. Reeds in 2008 en 2009 heeft de VO-raad vergeefs de 
Minister en Tweede Kamer verzocht om een onderzoek naar de urennorm in relatie tot de 
bekostiging. Ook de commissie Cornielje heeft de 1000 uur niet financieel onderbouwd, 
maar merkt slechts op dat er scholen zijn die de norm halen. De VO-raad dringt nog een 
keer aan op een onderzoek naar de urennorm in relatie tot de bekostiging. 
                                                 
1 antwoorden staatssecretaris op kamervragen lid Van Dijk, 11 januari 2008 2070808140  
 
 



 
Meer uren nodig voor maatwerk  
Onderwijstijd gaat uit van groepseenheden en ontneemt scholen daardoor teveel de 
mogelijkheid om maatwerk te leveren toegesneden op behoeften van individuele leerlingen. 
Het referentiekader van de onderwijsinspectie geeft weliswaar aan dat scholen 40 uur 
maatwerk mogen inroosteren binnen de 1000 uur, maar scholen hebben meer dan deze 40 
uur nodig om maatwerk te kunnen leveren aan kleinere groepen of individuele leerlingen. Als 
de stelselherziening rond Passend Onderwijs doorgang vindt en het reguliere onderwijs 
meer zorgleerlingen dient op te vangen is de 40 uur helemaal ontoereikend. De VO-raad 
pleit daarom voor aanzienlijke uitbreiding van het aantal uren maatwerk. 
 
Tot slot: Wij vragen de Tweede Kamer dit wetsvoorstel kritisch tegen het licht te houden van 
de huidige structurele bekostiging van scholen. Scholen willen de ruimte en het vertrouwen 
graag oppakken en invulling geven aan onderwijstijd met kwaliteit. Maar het moet wel 
haalbaar zijn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Sjoerd Slagter 
voorzitter 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hedde Rijkes, adviseur Public Affairs VO-
raad: hedderijkes@vo-raad.nl of 06 128 52 515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


