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ECOO-kernthema openbaar onderwijs 
 
Het eerste kernthema van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) is 
verzonden aan alle scholen en schoolbesturen voor openbaar onderwijs die lid zijn van 
VOS/ABB. 
 
Het openingsartikel in het kernthema is een interview met professor Dick Mentink van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij laat zien dat artikel 23 van de Grondwet de 
vereniging als zevende bestuursvorm voor het openbaar onderwijs niet in de weg staat. 
Door voor de vereniging als bestuursvorm te kiezen, kunnen onder anderen ouders meer 
bij het openbaar onderwijs worden betrokken, zegt Mentink. 
 
In het kernthema komt ook rechtsfilosoof Paul Cliteur van de Universiteit Leiden aan het 
woord. Hij geeft onder de kop 'Het gaat om onze gemeenschappelijke toekomst' zijn visie 
op het openbaar onderwijs. Zijn Amsterdamse collega Cees Maris belicht in de rubriek 
'Over de grens...' de verschillen tussen het openbaar onderwijs in Nederland en Frankrijk. 
 
Leerlijn levensbeschouwing 
Het kernthema besteedt ook aandacht aan een leerlijn levensbeschouwing, die is 
ontwikkeld door het bestuur van de openbare Archipelscholen op Walcheren. Deze 
leerlijn sluit aan bij de actief pluriforme opdracht van het openbaar onderwijs, 
waarbinnen de eerbiediging van ieders levensbeschouwing uitgangspunt is. Verder staan 
in het kernthema korte nieuwsberichten, veelgestelde vragen en websites die voor 
openbare scholen interessant kunnen zijn. 
 
Erratum 
In de veelgestelde vragen is bij vraag 3 een fout geslopen. Deze vraag moet luiden: 'Komt 
er structurele overheidsfinanciering voor leerkrachten lvo?' In de pdf-versie van het 
ECOO-kernthema in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl staat de 
gecorrigeerde versie, waarin de juiste vraag 3 staat vermeld. 
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
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Rondetafelgesprek openbaar onderwijs 
 
Het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB heeft op 21 mei een 
rondetafelgesprek gehouden over enkele bestuurlijke aspecten van het openbaar 
onderwijs. Directe aanleiding daarvoor was het artikel 'Artikel 23? Een groen 
uitgeslagen grafmonument' van professor Dick Mentink in het Nederlands Tijschrift 
voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR 2006, nr. 3). 
 
In het rondetafelgesprek in het VOS/ABB-pand in Woerden kwamen de volgende drie 
thema’s aan bod:  
 
* De vereniging als bestuursvorm voor het openbaar onderwijs. Die zou ouders en/of 
personeel bestuurlijk sterker bij het openbaar onderwijs kunnen betrekken. Kan dit 
juridisch en is dit wenselijk? 
 
* De mogelijkheid om voor het openbaar onderwijs in de wet lagere stichtings- en 
opheffingsnormen vast te leggen. 
 
* De gedachte om openbaar en algemeen bijzonder onderwijs als één richting aan te 
merken. 
 
Naast professor Mentink namen twee leden uit de ledencommissie ECOO, de voorzitters 
Rob Tielman en Martien Hietbrink van respectievelijk CBOO en de AVMO alsmede 
vertegenwoordigers van de Onderwijsraad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) aan de discussie deel. 
 
Munitie 
Doel van het rondetafelgesprek was om munitie te verzamelen voor een standpunt. Wat 
vindt VOS/ABB van deze thema's? Moeten wij daarmee aan de weg timmeren? Of zijn we 
van mening dat het geen prioriteiten voor ons zijn?  
 
Uit de discussie kwam in ieder geval al naar voren dat over deze onderwerpen duidelijk 
verschillend wordt gedacht. De uitkomsten van de discussie worden betrokken bij het 
opstellen van een conceptadvies. VOS/ABB zal dit concept na de zomervakantie ter 
bespreking en vaststelling voorleggen aan de ledencommissie ECOO. 
 
Het artikel 'Artikel 23? Een groen uitgeslagen grafmonument' van professor Dick Mentink 
staat in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl.  
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
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Nog geen helderheid over bruidsschat 
 
In januari hebben wij u geïnformeerd over de wens van het Expertisecentrum 
Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB om de tijdelijke bruidsschatregeling voor de 
verzelfstandiging van het bestuur van het openbaar onderwijs te verlengen. Dit vereist 
een wetsvoorstel van het kabinet, maar het is nog niet duidelijk of dat voorstel er komt.  
 
De bruidsschatregeling waarvan gemeente gebruik kunnen maken bij de 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, vervalt per 1 augustus 2008 voor het 
voortgezet onderwijs en per 1 januari 2009 voor het primair onderwijs. Het ECOO wil 
graag dat de regeling wordt verlengd. 
 
De afgelopen maanden hebben wij benut om meer medestanders voor dit idee te 
werven. Zo zijn er gesprekken gevoerd met de collega-organisaties voor bestuur en 
management, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van 
OCW en onderwijswoordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer.  
 
Onderwijswetten 
Om de bruidsschatregeling te verlengen is het noodzakelijk de bestaande 
onderwijswetten (WPO, WEC en WVO) te wijzigen. Het is nog niet duidelijk of bij de 
regering de bereidheid aanwezig is een wetsvoorstel daartoe bij de Tweede Kamer in te 
dienen. 
 
Zolang het perspectief daarop ontbreekt, raden wij u aan bij de ontwikkeling en 
uitvoering van plannen ervan uit te gaan, dat de mogelijkheid om de bruidsschatregeling 
toe te passen op de bovengenoemde data verloopt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, 
melden wij dat. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 

Helft openbaar onderwijs verzelfstandigd 
 
De helft van het openbaar onderwijs heeft in de afgelopen tien jaar een zelfstandig 
bestuur gekregen. Vooral vanaf 2003 ligt het tempo van verzelfstandiging hoog. Dat 
meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  
 
Sinds 1996 is het mogelijk om schoolbesturen voor openbaar onderwijs te 
verzelfstandigen. Dat proces begon in het voortgezet onderwijs. Het basis- en speciaal 
onderwijs volgden en hebben vooral de laatste jaren besturen gekregen die onafhankelijk 
zijn van de gemeenten.   
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Opmerkelijk is dat het verzelfstandigingsproces het verst gevorderd is in Noord-Brabant 
en Limburg, waar van oudsher de minste openbare scholen staan. De provincies 
Drenthe, Groningen en Flevoland lopen wat dit betreft achter. 
 
Grotere autonomie van openbare scholen maakt hen minder afhankelijk van lokale 
politici. In 2006 ontvingen de besturen 2 miljard euro direct van het Rijk en niet meer 
via de gemeenten.  
 
Eerder berichtgeving van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) sluit aan bij 
het de bevindingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zie hiervoor het 
gerelateerde artikel in de rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl. In het artikel op 
onze site staat ook een link naar het artikel over dit onderwerp op de website van het 
CBS. 
 
Informatie: Klaas te Bos, 0348-405227, ntebos@vosabb.nl  
 
 

Behoeftepeiling opleidingsaanbod hvo 
 
De Stichting HVO peilt de belangstelling naar een nieuw opleidingsaanbod van het 
Centrum HVO.  
 
De peiling richt zich op de bestuurscommissies van het openbaar en algemeen 
toegankelijk onderwijs in en rond Breda en Zutphen. De directeuren van de 
bestuurscommissies in deze regio’s hebben hierover een brief ontvangen. 
 
Groepsleraren kunnen zich specialiseren in het vak hvo en levensbeschouwing. De 
deeltijdopleiding duurt een jaar.  
 
Meer informatie op www.hvo.nl  
 
 

School mag hand geven niet verplichten 
 
Een school mag ouders op grond van hun godsdienst niet verplichten om tijdens 
gesprekken de leerkracht een hand te geven. Dat oordeelt de Commissie Gelijke 
Behandeling (CGB) in een zaak waarover de Vereniging voor Protestants Christelijk 
Primair Onderwijs in de Krimpenerwaard advies had gevraagd. 
 
De kwestie speelde op de protestants-christelijke basisschool De Rank in Schoonhoven. 
Een vader weigert daar tijdens oudergesprekken de hand te schudden van de vrouwelijke 
leerkracht van zijn kind. De commissie oordeelt op verzoek van het schoolbestuur om de 
zaak te onderzoeken, dat het 'verboden is onderscheid te maken op grond van godsdienst 
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door ouders te verplichten tijdens (ouder)gesprekken een hand te geven ongeacht het 
geslacht van de ander.'  
 
In deze zaak speelde nog een tweede kwestie, namelijk dat de bewuste vader weigert 
zijn kind op schoolkamp te laten gaan. Ook hier oordeelt de commissie dat de school 
wat dit betreft geen verplichting kan opleggen.  
 
De CGB gaf eerder een soortgelijk oordeel in een zaak die speelde op het openbare Vader 
Rijn College in Utrecht-Overvecht. Zie hiervoor het gerelateerde artikel in de 
rechterkolom van dit bericht op www.ecoo.nl. In dat bericht staat ook een link naar het 
oordeel van de CGB over de Schoonhovense zaak. 
 
Informatie: Martin van den Bogaerdt, 0348-405297, mvandenbogaerdt@vosabb.nl  
 

Vacatures 
 
Directeur obs gezocht in Alblasserdam  
Administrateur gezocht in Arnhem  
Directeur Montessorischool Hoeksche Waard 
 
Meer informatie over deze vacatures vindt u op www.vosabb.nl (homepage, ‘personeel 
gezocht’) 
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