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Aan de Staatssecretaris van OCW 
de heer drs. S. Dekker 
Postbus 16375 
2500 BJ  DEN HAAG 
 
 
 
Datum: 16 mei 2013 
Kenmerk: 100/13.4599/SSt/lh 
Betreft: grondwettelijk duaal onderwijsbestel 
 
 
 
Geachte heer Dekker, 
 
De besturenorganisaties van het bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs bereiden 
samen met de PO-raad  een gezamenlijke reactie voor op uw beleidsvisie over de aanpak van 
de knelpunten ten gevolge van sterke leerlingendaling in krimpgebieden, waarin ook 
aandacht zal worden besteed aan de knelpunten, die in de praktijk zijn gebleken bij de 
werking van de fusietoets in krimpgebieden. 
 
Uw beleidsvisie wordt rond 24 mei a.s. verwacht. 
 
De besturenorganisaties voor het bijzonder onderwijs hebben deze week kennis genomen van 
de brief over krimp, die de  VOS/ABB, de belangenorganisatie voor de schoolbesturen 
openbaar onderwijs, d.d. 8 mei jl. aan u en in afschrift aan de leden van de VKC OCW heeft 
gestuurd. 
 
In deze brief geeft de VOS/ABB met de uitspraak ‘dat het openbaar onderwijs wettelijk 
gezien de standaard is en dat er daarnaast bijzonder onderwijs kan bestaan’  een geheel 
eigen interpretatie aan het duale karakter van het onderwijsbestel.  
 
Wij nemen daar onder verwijzing naar het advies van de Onderwijsraad over artikel 23 
Grondwet uit april 2012  nadrukkelijk afstand van. Verder wijzen wij enkele van de op basis 
daarvan door de VOS/ABB in haar brief bepleite wettelijke verruimingen voor het openbaar 
onderwijs af. Het mogelijk maken dat een samenwerkingsschool of een school voor algemeen 
bijzonder onderwijs bestuurd kan worden door een openbaar schoolbestuur, zou een 
ongewenste inbreuk op het duale onderwijsbestel betekenen. 
 
De Onderwijsraad geeft in zijn advies een breed gedragen en gezaghebbende interpretatie 
aan de constitutionele grondslagen van het duale onderwijsbestel, waarin de vrijheid voor 
burgers om bijzondere scholen te kunnen stichten en in standhouden niet ondergeschikt is 
aan de mogelijkheid om van overheidswege te voorzien in voldoende openbaar onderwijs. 
 
Tevens wordt daarin de eigentijdse maatschappelijke betekenis van de vrijheid van onderwijs 
beschreven met het recht op een eigen toelatingsbeleid voor alle bijzondere scholen, ook de 
algemeen bijzondere, en de wettelijke toelatingsplicht van openbare scholen. 
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Wij vertrouwen erop dat u in uw beleidsvisie voor scholen in krimpgebieden niet afwijkt van 
de grondslagen van het duale onderwijsbestel zoals door de Onderwijsraad, in haar aan de 
Tweede Kamer uitgebrachte advies, uitgewerkt. 
 
 
Wij zijn gaarne tot nadere toelichting en overleg bereid. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

           
Wim Kuiper 
Besturenraad         Henk Vos 
          VGS 
 
 

           

          
Yusuf Altuntas         Pieter Gilden 
ISBO          VKO 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Jan Westert 
LVGS 
 
 

 
 

 
Simon Steen 
VBS 
 
 
CC : leden van de Vaste Kamer Commissie OCW 


