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Zwakke school is zaak voor rijksoverheid
Grotere rol gemeenten doorbreekt eenduidigheid in beleid 

De onderwijswethouders van de 
vier grote steden willen ruimere 
bevoegdheden om zwakke 
scholen uit het slop te trekken. 
De organisaties van bestuur en 
management in het christelijk en 
het openbaar onderwijs vinden
dat onnodig en ongewenst. Het 
toezicht op de kwaliteit van het 
onderwijs moet een taak van de 
centrale overheid blijven.

door Wim Kuiper en Theo 

Hooghiemstra

De onderwijswethouders van de 
vier grote steden maken zich 
terecht zorgen over de kwaliteit 
van het onderwijs op (zeer) 
zwakke scholen in hun gemeen-
ten. Zij roepen het rijk op om 
sneller en harder in te grijpen en
vragen ook zelf om ruimere 
bevoegdheden. Zo willen ze 
scholen bij de minister kunnen 
voordragen voor een verbetertra-
ject ,,dat een vorm van bewind-
voering of sluiting tot gevolg kan 
hebben’’.    
Verder krijgt wethouder Geluk 

(Rotterdam) steun van zijn drie 
collega’s voor zijn pleidooi om de 
gemeente het recht te geven 
ouders negatief te adviseren over 
hun schoolkeuze. Bovendien wil-
len de wethouders dat schoolbe-
sturen verplicht worden met de 
gemeente convenanten ter ver-
betering van de onderwijskwali-
teit af te sluiten.
Dit alles gaat ons veel te ver. 
Onderwijswethouders winden 
zich terecht op als scholen in 
hun stad slecht presteren, maar 
het is goed dat zij niet over de 
middelen beschikken om die 
scholen sancties op te leggen. Er 
is geen enkele reden om de 
bevoegdheid van de gemeenten 
uit te breiden.
Kinderen hebben recht op goed 
onderwijs. Als een school onvol-
doende kwaliteit biedt, is er dus 
aanleiding voor ingrijpen. Het 
toezicht op de onderwijskwali-
teit is in ons land een taak van de 
centrale overheid. Dit is verstan-
dig, omdat scholen daardoor 
geconfronteerd worden met uni-
forme kwaliteitsmaatstaven en 
eenduidig overheidsoptreden.
Primair verantwoordelijk voor 
verbetering van de kwaliteit is en 

blijft het schoolbestuur. Voordat 
de overheid ingrijpt, moet er vol-
doende ruimte zijn voor het 
reguliere proces tussen de ver-
schillende partijen binnen de
scholengemeenschap – ouders, 
leerlingen, leerkrachten, mede-
zeggenschapsorganen, schoollei-
ding en bestuur – om het 
gewenste kwaliteitsniveau als-
nog te bereiken.
Als al deze partijen er niet in sla-
gen verbeteringen door te voe-
ren, dan is de rijksoverheid gele-
gitimeerd om in het belang van 
de kinderen te interveniëren. 
Sluiting van een school is daarbij 
de allerlaatste optie, want
meestal niet het belang van leer-
lingen, personeel en ouders.
De rol van de gemeente is slechts 
een afgeleide van die van de 
rijksoverheid. De gemeente kan 
een kwaliteitsbevorderend pro-
ces op verschillende manieren 
ondersteunen, bijvoorbeeld door 
investeringen op het vlak van 
huisvesting. Maar scholen moe-
ten primair ‘afgerekend’ worden 
door de ouders en leerlingen, en 
secundair door de rijksoverheid. 
Er moet geen ruimte komen voor 
een derde, op eigen wijze sanc-

ties uitdelende partij als de 
gemeente.

Risico’s
Als we deze weg op zouden gaan, 
levert dat bovendien de nodige 
problemen en risico’s op. Om te 
beginnen kunnen scholen gecon-
fronteerd worden met tegenstrij-
dig overheidsoptreden tussen 
rijk en gemeente.
Verschillende gemeenten zullen 
bovendien verschillende nor-
menkaders gaan hanteren, waar-
door de eenheid en eenduidig-
heid van het rijkstoezicht wordt 
doorbroken. Scholen zijn juist 
gebaat bij eenduidig overheids-
optreden, net als overheden zelf 
trouwens.
Er is nog een andere complicatie 
voor een activistisch gemeente-
lijk optreden in deze zin. De 
gemeente heeft een bijzondere 
verantwoordelijkheid voor het 
openbaar onderwijs. Voor een 
groot aantal gemeenten geldt dat 
het bestuur van het openbaar 
onderwijs nog altijd integraal bij 
de gemeente ligt. In veel andere 
gemeenten is het openbaar 
onderwijs op een of andere 
manier verzelfstandigd, maar 

hoe dan ook blijft er een bijzon-
dere relatie. Een gemeente die 
optreedt tegen een bijzondere 
school heeft daardoor per defini-
tie een geloofwaardigheidspro-
bleem. Dit speelt nog sterker als 
een wethouder een andere hou-
ding inneemt ten aanzien van 
zwak presterende openbare 
scholen.
Als een school volgens objectieve 
maatstaven slecht presteert en 
het bestuur weigert zich in te 
zetten voor verbetering, dan 
moet de overheid interveniëren. 
Maar dat moet niet de gemeen-
telijke overheid zijn. De meeste 
schoolbesturen zetten zich overi-
gens van harte in voor kwali-
teitsverbetering, getuige bijvoor-
beeld het project Intensieve 
Schoolontwikkeling (ISO) in Rot-
terdam, waarin besturen van alle 
denominaties samenwerken. 
Gedwongen convenanten zijn 
daarvoor niet nodig.
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