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Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN-
SCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 mei 2006

In de beleidsnotitie Governance in het onderwijs van 7 juli 2005 (Kamer-
stukken II 2004/05, 30 183, nr. 1), kortweg de governancebrief, heb ik
aangekondigd advies te zullen inwinnen in verband met de specifieke
juridische positie van het (verzelfstandigd) openbaar onderwijs.

Ik heb advies gevraagd aan de bijzonder hoogleraren onderwijsrecht Prof.
mr. P. J. J. Zoontjens en Prof. mr. drs. B. P. Vermeulen naar de mogelijk-
heden om ook voor het openbaar onderwijs de basisprincipes van gover-
nance vast te leggen in de onderwijswetgeving. In deze verkenning is
onderzoek gedaan naar de juridische mogelijkheden om de scheiding
tussen bestuur en toezicht, de mogelijkheid van invoering van een Raad
van Toezichtmodel en de mogelijkheid van delegatie van taken en
bevoegdheden van bevoegd gezag naar het management van de school
ook voor de verschillende (verzelfstandigde) bestuursvormen in het open-
baar onderwijs vorm te geven. Een belangrijk uitgangspunt bij de verken-
ning is de gedachte governance van openbare scholen zo veel mogelijk in
de pas te laten lopen met die in het bijzonder onderwijs.

Dit onderzoek heeft geleid tot het 1e deelrapport Governance in het open-
baar onderwijs. Ik bied u dit rapport hierbij ter informatie aan.1 De conclu-
sies en aanbevelingen zullen worden betrokken bij de uitwerking van het
wetsvoorstel governance in het PO en VO dat ik in het najaar bij uw
Kamer wil indienen.

In een 2e deelrapportage buigen genoemde hoogleraren zich momenteel
over de vraag hoe het verzelfstandigd openbaar onderwijs in stichtingen
er anno 2010 uit zou kunnen zien in relatie tot het gemeentebestuur. Dit
deel van het onderzoek is ingegeven door de toegenomen verzelfstandi-
ging van het openbaar onderwijs de afgelopen 10 jaren. Hierbij zullen de
onderzoekers ingaan op de mogelijkheden om de wettelijke uitgangs-
punten en regels voor het openbaar onderwijs in overeenstemming te
brengen met die voor het bijzonder onderwijs met behoud van de grond-
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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wettelijke zorgplicht voor de gemeente te voorzien in voldoende openbaar
onderwijs in een genoegzaam aantal scholen. Het 2e deelrapport wordt
begin juni verwacht en zal worden betrokken bij mijn voornemens met
betrekking tot harmonisatie van wetgeving.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. J. A. van der Hoeven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 30 183, nr. 8 2


