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Commentaar op conceptwetsvoorstel ter zake Stichten en opheffen openbare scholen en 
verlenging opheffingstermijn in het primair onderwijs 
 
 
 
Geachte mevrouw Van Bijsterveldt, 
 
VOS/ABB is verheugd met de komst van dit conceptwetsvoorstel. Verheugd zijn we vooral 
vanwege het feit dat mede door dit wetsvoorstel de positie van het openbaar onderwijs meer 
recht wordt gedaan dan voorheen, in vergelijking met de andere denominaties. We steunen dan 
ook nagenoeg alle voorgestelde wijzigingen van harte. Met name de mogelijkheid dat aan 
ouders en schoolbesturen het initiatiefrecht wordt toegekend ter zake de stichting en opheffing 
van scholen is een roep en wens van ouders, schoolbesturen en VOS/ABB die eindelijk gehoor 
heeft gekregen. De aanpassing van de termijn waarin een school onder de (gemeentelijke) 
opheffingsnorm mag zitten vinden we voorts een goede wijziging omdat dit onder meer de 
discrepantie tussen die termijn en de geldigheidstermijn van de opheffingsnormen wegneemt. 
 
Echter, op één punt zien we vooralsnog een gemiste kans. Dit betreft de volgende wijziging: 
 

een verzelfstandigd bestuur voor openbaar onderwijs krijgt ook de mogelijkheid om een 
eigen openbare school op te heffen. Opheffing is alleen mogelijk als de gemeenteraad (of 
eilandsraad) - vanuit zijn verantwoordelijkheid voor openbaar onderwijs - de kans heeft 
gekregen de openbare school over te nemen (om deze zelf in stand te houden). 

 
De voorgestelde aanpassing van artikel 159 WPO is welkom. Er kunnen zich situaties 
voordoen, dat een stichting openbaar onderwijs een openbare school wenst te sluiten omdat 
handhaving bedrijfseconomisch niet meer haalbaar is en tegelijkertijd de toegankelijkheid van 
het openbaar onderwijs is gewaarborgd omdat op redelijke afstand een voorziening voor 
openbaar onderwijs beschikbaar is. De stichting krijgt nu de bevoegdheid een dergelijk besluit 
te nemen. Dat voorafgaand daaraan overleg met de gemeente noodzakelijk wordt, is geen 
probleem. Wil de gemeente alsnog de openbare school in stand houden dan kan de gemeente 
besluiten de school over te nemen. Mogelijk nadelige gevolgen van de instandhouding van die 
school komen dan voor rekening van de gemeente. Ziet de gemeente evenmin heil in het 
openhouden van de openbare school dan kan de stichting openbaar onderwijs definitief 
besluiten tot sluiting van de school.  
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Met name het feit dat de bevoegdheid tot het opheffen van een school van een stichting 
openbaar onderwijs nog immer als zelfstandige bevoegdheid bij de gemeente blijft, stoot 
VOS/ABB tegen het zere been. De term verzelfstandiging wordt hiermee nog steeds gebezigd 
in een situatie die eigenlijk geen echte verzelfstandiging is. Er blijven namelijk nog rechten 
achter bij de gemeente waarvan niet duidelijk gemaakt kan worden waarom dit benodigd is. 
Juist het feit dat de gemeente formeel een bevoegdheid heeft om op te heffen zonder het de 
stichting openbaar onderwijs hierin te kennen, geeft volgens VOS/ABB blijk van een 
onderwaardering van de status van verzelfstandigde schoolbesturen. 
 
Het conceptwetsvoorstel gaat in die zin wat ons betreft de goede richting op, maar blijft steken 
en zet niet door. Geenszins wordt duidelijk waarom er op het punt van opheffing tevens nog een 
opheffingsbevoegdheid bij de gemeente dient te blijven indien het openbaar onderwijs reeds is 
verzelfstandigd. De bepalingen omtrent verplichte opheffing zijn van toepassing op het 
openbaar onderwijs op een identieke wijze als deze van toepassing zijn op het bijzonder 
onderwijs. Dat de gemeente nog immer haar taak behoudt om te voorzien in voldoende 
openbaar onderwijs, staat voorts ook niet ter discussie. Deze taak kan dan ook blijven bestaan. 
Het feit dat de gemeente een kans moet hebben gekregen om te beslissen de school zelf in 
stand te houden staat derhalve ons inziens ook niet ter discussie. Uit de conceptmemorie van 
toelichting wordt echter geen aandacht besteed aan argumenten die aangeven dat er een 
bepaald nut of andere steekhoudend argument is dat de opheffingsbevoegdheid bij de 
gemeente (achter)blijft.  
 
Het eerste lid van artikel 159 WPO (‘de gemeenteraad kan besluiten tot vermindering van het 
aantal openbare scholen …. “) kan niet uit de wet geschrapt worden. Die bevoegdheid moet dan 
ook blijven bestaan voor die situaties, waarin het college van B&W nog het bevoegd gezag van 
de openbare school is (integrale bestuursvorm). Echter, het is, helaas, niet geheel ondenkbaar 
dat een (meerderheid van de) gemeenteraad louter uit politieke overwegingen besluit tot 
opheffing van een school, waardoor het onderwijsaanbod op de korte en lange termijn danig en 
hoogstwaarschijnlijk onherstelbaar verstoord zal zijn. Derhalve pleit VOS/ABB er dan ook voor 
om de term verzelfstandiging eer aan te doen en door te pakken en derhalve de (vrijwillige) 
opheffing slechts en alleen bij het verzelfstandigde schoolbestuur neer te leggen wanneer het 
openbaar onderwijs aldus is verzelfstandigd. Dit kan bijvoorbeeld worden bewerkstelligd door 
de tekst van artikel 159 lid 1 WPO aan te passen in die zin dat bij een stichting openbaar 
onderwijs/openbare rechtspersoon/samenwerkingsbestuur de gemeenteraad het besluit alleen 
kan nemen in het geval de stichting etc. daarmee instemt. 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging VOS/ABB 
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