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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
t.a.v. mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 
Postbus 16375 
2500 BJ  DEN HAAG 
 
 
 
 
Datum Kenmerk 
5 september 2012 RV.AK/420712 
 
 
Onderwerp:  
samenwerkingsschool 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, 
 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs willen u wijzen op een onderdeel van de 
regeling voor de samenwerkingsschool, dat nadelige gevolgen heeft voor openbare 
schoolbesturen en voor de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs. Wij 
vragen u om hier in de komende kabinetsperiode een wettelijke oplossing voor te treffen. 
 
Op 1 september 2011 is in het primair en voortgezet onderwijs de wettelijk regeling voor de 
samenwerkingsschool van kracht geworden. In de samenwerkingsschool wordt zowel openbaar 
als bijzonder onderwijs aangeboden. Met name in gebieden met demografische krimp is dit een 
mogelijkheid om sluiting van kleine scholen te voorkomen. Inmiddels is sinds de 
inwerkingtreding van de regeling een jaar verstreken. In die periode is naar voren gekomen dat 
een van de uitgangspunten van de regeling in de praktijk niet mogelijk is.  
 
Wanneer twee scholen fuseren om de vorming van een samenwerkingsschool mogelijk te 
maken, valt die onder een nieuw op te richten stichting. Deze stichting heeft tot doel de 
samenwerkingsschool in stand te houden. Daarnaast is het mogelijk de samenwerkingsschool 
onder te brengen bij een van de bestaande schoolbesturen die bij de fusie betrokken waren. Dit 
blijkt in de praktijk de meest gangbare optie.  
Naar nu blijkt, kan de samenwerkingsschool wettelijk gezien niet onder het openbare 
schoolbestuur worden gebracht. Dit zou slechts mogelijk zijn bij een gelijktijdige omvorming 
naar een samenwerkingsbestuur. Dit zorgt direct voor een wijziging van de rechtspositie van 
alle bij het betrokken openbare schoolbestuur werkende personeelsleden. De stichting 
openbaar onderwijs valt dan ook niet meer onder de wettelijke regeling voor openbare 
schoolbesturen, maar onder die van samenwerkingsbesturen. Dit zorgt dan tevens voor een 
wijziging in het toezicht, dat dan niet meer sec bij de gemeente ligt.  
 
Het vorenstaande druist in tegen een van de uitgangspunten van de regeling, namelijk ‘het 
voorkomen dat openbaar onderwijs soms verdwijnt’ (zie paragraaf 2 van de memorie van 
toelichting). Het kan dan ook zorgen voor een begin van achterstelling van het openbaar 
onderwijs, wat nooit de bedoeling kan zijn.  
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Artikel 17d lid 4 WPO en artikel 53d lid 4 WVO luiden als volgt: 
 

‘Het personeel dat werkzaam is aan de samenwerkingsschool, en niet is tewerkgesteld 
zonder benoeming, wordt benoemd krachtens arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.’ 

 
Door deze afgebakende bepaling kan een openbaar schoolbestuur de samenwerkingsschool 
niet in stand houden, anders dan via omvorming tot een samenwerkingbestuur. Daarmee wijzigt 
het bestuur de rechtpositie van al zijn werknemers, nog los van de wijziging van het toezicht 
door de gemeente. Wanneer het voor het bestuur echter mogelijk is om de rechtspositie van al 
zijn werknemers te wijzigen van aanstelling naar arbeidsovereenkomst, zou dat andersom ook 
mogelijk moeten zijn. Op die manier zou slechts de rechtspositie wijzigen van de werknemers 
van de bijzondere school, die na omvorming tot samenwerkingsschool komen te werken onder 
het openbare schoolbestuur. VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs bevelen u dan 
ook aan om aan lid 4 van de artikelen 17d WPO en 53d WVO de volgende bepaling toe te 
voegen:  
 

‘behoudens het geval waarin de rechtspersoon uit artikel 48 WPO of 42b WVO de 
samenwerkingsschool in stand zal houden.’ 

 
VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs verzoeken u in uw beleidsplannen voor de 
komende kabinetsperiode aandacht te besteden aan het hiervoor genoemde om een sterke 
positie van het openbaar onderwijs te behouden.  
 
In het verlengde hiervan willen VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs u graag ook 
wijzen op punt 8 van het schrijven aan u van 1 juni jl.: 
 
8. Samenwerkingsschool moet in eerder stadium mogelijk worden.  
De huidige wetgeving biedt slechts ruimte voor het creëren van samenwerkingsscholen, 
wanneer een van de betrokken scholen met opheffing wordt bedreigd. Deze problematiek speelt 
in een toenemend aantal regio’s met demografische krimp. VOS/ABB ziet in de praktijk dat het 
op het moment van dreigende sluiting van een school vaak al te laat is om een 
samenwerkingsschool te realiseren. De wet moet er in het kader van behoud van 
onderwijskwaliteit in krimpgebieden in kunnen voorzien het instrument van de 
samenwerkingsschool in een eerder stadium in te zetten. Daarbij tekent VOS/ABB aan dat de 
betrokken gemeente bij de opheffing van een openbare school verantwoording dient af te 
leggen over de wettelijk vastgelegde plicht om in voldoende openbaar onderwijs te (blijven) 
voorzien. In het verlengde hiervan dient het toezichthoudende orgaan bij een 
samenwerkingsschool primair bij een openbaar schoolbestuur te liggen en secundair bij het 
denominatieve bestuur waarmee het openbare bestuur samenwerkt. VOS/ABB pleit ook voor 
een wettelijk toetsingskader voor de samenwerkingsschool, naar analogie van de al bestaande 
fusietoets in het onderwijs. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens B.J. Kollmer, directeur Vereniging Openbaar Onderwijs 
 
 
 
 
 
R. C. van der Veen     
Directeur Vereniging VOS/ABB    
 
 
Cc: lijsttrekkers van de Tweede Kamerverkiezingen 


