
De rol van de gemeente als bestuur-
der van het openbaar onderwijs lijkt
bijna uitgespeeld. Steeds vaker
wordt die bestuurstaak overgedragen
aan commissies of stichtingen. ‘Het
is verstandig als gemeenten zich
concentreren op hun corebusiness.
Daar hoort het besturen van scholen
niet bij’, zegt Rein Munniksma, voor-
zitter van de onderwijscommissie
van de VNG.

Munniksma vindt het persoonlijk een
prima ontwikkeling dat het openbaar
onderwijs een eigen, zelfstandig be-
stuur krijgt. ‘Het besturen van scholen
hoort niet bij de corebusiness van de
gemeente. Wel het zorgen voor een
samenhangend jeugdbeleid en het
creëren van een keten aan voorzie-
ningen, maar niet de bestuurstaak 
van een school.’
VOS/ABB gaat nog een stapje verder.
Zij legde haar ledencommissies 
onlangs de volgende stelling voor: 
De integrale bestuursvorm van het
openbaar onderwijs dient met ingang
van 1 januari 2010 uit de onderwijs-

wetten geschrapt te worden. De leden-
commissies onderschreven de stelling.
Zij vinden de integrale bestuursvorm
uit de tijd en zouden het liefst zien 
dat die al over vijf jaar ophoudt te 
bestaan. 
Munniksma: ‘Ik ben het ook wel eens
met die stelling, maar ik denk dat het
wel iets langer duurt voor de integrale
bestuursvorm echt geschrapt wordt.
Dat doel is voor mij nog een stipje aan
de horizon. Maar dat we die kant op
gaan, ja, dat staat voor mij wel vast.
Het heeft zeker voordelen’.
Rein Munniksma is, naast zijn functie
bij de VNG, ook burgemeester van de
gemeente Aa en Hunze in Drenthe,
een uitgestrekte gemeente waar ver-
deeld over veel kleine kernen vijftien
openbare basisscholen staan. Er is
een integrale bestuursvorm en voor-
lopig blijft dat nog zo. ‘De gemeente-
raad heeft er onlangs nog voor geko-
zen het bestuur van het openbaar
onderwijs bij de gemeente te laten.
Dat komt ook omdat hier haast geen
sprake is van twee-pettenproblema-
tiek, omdat er vrijwel alleen openbaar

onderwijs is. In andere gemeenten is
het lastiger omdat daar een deel van
het onderwijs onder eigen bestuur
staat en een groot deel niet, terwijl de
gemeente ook lokaal onderwijsbeleid
moet voeren. Maar hier in Aa en
Hunze hebben we naast de vijftien
openbare basisscholen een samen-
werkingsschool en slechts twee kleine
christelijke scholen.’ 

Bruidsschat
Munniksma heeft dus begrip voor zijn
‘eigen’ gemeenteraad, maar toch heeft
hij de raad geadviseerd uiterlijk 2008
de zaak nog eens te bekijken. ‘Want in
2013 loopt de bruidsschatregeling af.
Als het bestuur dus in 2008 wordt
overgedragen aan een bestuurscom-
missie of stichting, kan die nog maxi-
maal profiteren van de bruidsschat-
regeling.’ Een advies dat ook andere
gemeenten ter harte kunnen nemen. 
Vooral in het noorden van het land
werken nog veel gemeenten met de
integrale bestuursvorm. In het westen
en midden van het land is het bestuur
van het openbaar onderwijs in veel
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Rein Munniksma, voorzitter onderwijscommissie VNG:

‘Einde integraal bestuur in zicht’
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gevallen al overgedragen aan een 
bestuurscommissie of aan een – soms
zelfs grensoverschrijdende – stichting
voor openbaar onderwijs.
In het voortgezet onderwijs is dat het
hardste gegaan. ‘Dat is niet zo gek,
want vo-scholen hebben vaak een
voedingsgebied dat groter is dan de
eigen gemeente, of ze staan in grote
gemeenten die veel andere zaken aan
het hoofd heeft. Dat zijn goede redenen
voor verzelfstandiging. Basisscholen

hebben een veel sterkere relatie met
de eigen buurt, de leerlingen komen
vrijwel altijd uit de eigen gemeente’,
aldus Munniksma. 
De bestuurscommissie en de stichting
zijn de populairste bestuursvormen.
Er zijn meer mogelijkheden: gemeen-
ten kunnen ook een openbaar lichaam
oprichten, een openbare rechtsper-
soon of een samenwerkingsbestuur.
Er is dus een scala aan bestuurs-
vormen en deskundigen vinden dat

dat ingedamd moet worden. 
‘Voor mij heeft de stichting de meeste
toekomst. Als de schaal groter wordt,
zelfs de gemeentegrenzen overschrijdt,
dan is het logisch om over te stappen
op een stichting’, zegt Munniksma.
‘Maar’, vervolgt hij, ‘de bestuurs-
commissie en het openbaar lichaam
op samenwerkingsbasis zijn vaak 
tussenstappen. Daarom moeten die
bestuursvormen voorlopig nog niet
afgeschaft worden. Zo’n tussenvorm is

van belang in processen van verzelf-
standiging. Gemeenten moeten er als
het ware aan wennen dat hun ‘kind’,
het openbaar onderwijs, zelfstandig
wordt. In die beeldspraak kan je de
bestuurscommissie vergelijken met
‘op kamers wonen’, waarna de stich-
ting het zelfstandige eindadres wordt.’

Bevlogen
‘In de toekomst kan wat mij betreft 
de integrale bestuursvorm verdwijnen.

Dat moeten we alleen nu niet top
down gaan regelen. Het is verstandig
als er nog ruimte blijft om bij de lokale
situatie passende vormen van verzelf-
standiging te kiezen. Op termijn kun
je uit al die bloemen wel een kleiner
boeket maken.’ 
De beste schaal lijkt een stichting 
die een aantal basisscholen bestuurt
met in totaal 2500 tot 4000 leerlingen.
‘Een bestuur van een dergelijke om-
vang kan bijvoorbeeld de personeels-
zaken professioneel regelen. Dat is
van belang want juist het onderwijs is
een bedrijfstak waar bevlogen mensen
werken, die moeilijk nee kunnen zeg-
gen. Goed personeelsbeleid houdt
dan ook in: opletten dat het personeel
niet in een burn-out terechtkomt,
want daardoor ontstaat veel uitval. 
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Nog maar elf procent van de 
vo-scholen valt onder integraal 
bestuur. Dertig procent is in han-
den van stichtingen, 30,9 procent
van de vo-scholen wordt bestuurd
door een bestuurscommissie. In
het primair onderwijs heeft nog
26,6 procent van de scholen inte-
graal bestuur, en valt 35,7 procent
onder een bestuurscommissie 
ex artikel 83 en 27,3 procent onder
een stichting.

‘Gemeenten moeten er aan wennen

dat hun ‘kind’, het openbaar 

onderwijs, zelfstandig wordt’



Uiteraard kunnen gemeenten ook
goed personeelsbeleid voeren, maar
onderwijspersoneel is daar toch een
heel aparte kolom. Een stichtings-
bestuur zit er dichter op en kan ook
besluiten meer gedifferentieerd per-
soneel in huis te halen: behalve direc-
tie en leerkrachten ook ondersteunend
personeel, administratieve krachten
en deskundigen voor personeel en 
organisatie.’ 

Aarzelingen
Munniksma ziet de afschaffing van 
integraal bestuur op termijn dus wel
zitten. En veel gemeenten zijn het met
hem eens. Op een conferentie van de
VNG was negentig procent van de be-
zoekers positief over verzelfstandiging
van het openbaar schoolbestuur. 
Toch zijn er ook gemeenten met aarze-
lingen. Munniksma heeft daar begrip
voor. ‘Dat zijn vaak plattelands-
gemeenten of gemeenten met veel
openbaar onderwijs. De betrokken-
heid bij het openbaar onderwijs bete-
kent soms dat er sneller stevige stap-
pen in het jeugdbeleid gezet kunnen
worden. Haal je het openbaar onder-
wijs abrupt bij die gemeenten weg,
dan bestaat het gevaar dat deze im-
puls verdwijnt. Voor zulke gemeenten
is het een lastige overstap.’ 
‘Een ander punt van twijfel is er
omdat onderwijs nu eenmaal gefinan-
cierd wordt met gemeenschapsgeld.
Ook willen gemeenten de algemene
toegankelijkheid van openbare scho-
len garanderen. De toezichthoudende

taak van de gemeente moet daarom
goed geregeld worden bij de over-
dracht van het bestuur. Ik vind dat er
niet alleen een financieel maar ook
een inhoudelijk jaarverslag aan de 

gemeente overlegd moet worden. 
Stel dat de gemeente zorgen heeft
over segregatie, dan kan het aan de
hand van het inhoudelijk jaarverslag
daarover in gesprek gaan met het
schoolbestuur’, aldus Munniksma. 
Hij vervolgt: ‘Ik hoop dat verzelfstan-
digde schoolbesturen niet blijven ste-
ken in beheersmatige zaken, maar
vooral ook een visie op onderwijs ont-
wikkelen. Een effectief schoolbestuur
moet in veel netwerken opereren en
actief werken aan de kwaliteit. Je
hoort op scholen wel eens de klacht
dat de gemeente als schoolbestuur te
weinig visie heeft en soms is dat ook
terecht. Maar als een verzelfstandigd
bestuur blijft steken in beheersmatige
taken, blijft het bestuur ook na ver-
zelfstandiging een flets profiel hou-
den. Verzelfstandiging is goed, maar
het moet meer zijn dan alleen beheer.
Alleen dan is het zowel voor mij als
anderen aantrekkelijk om bestuurder
te zijn.’
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Lucy Beker

Rein Munniksma: ‘Zorg dat openbaar schoolbestuur inhoudelijk kleur heeft.’

Kwaliteit maken scholen zelf. 

Kern van de zaak is: 

de voortdurende ontwikkeling van alle

mensen die er werken.

U kunt ons vragen om ondersteuning bij:

• Visie-ontwikkeling

• Integraal personeelsbeleid

• Professionalisering van het management 

(o.a. Masteropleiding Integraal Leiderschap

voor schoolleiders in PO, VO en BVE)

• Kwaliteitszorg

• Teamvorming

• Leerlingbegeleiding

• Verbetering schoolcultuur en veiligheid

• (Vak)didactische vernieuwing, met of

zonder ICT

• Taalbeleid

Meer informatie en brochures:
WWW.CNA.UVA.NL

Postbus 2009

1000 CA Amsterdam

T 020 525 1241

F 020 525 1236

E nascholing@cna.uva.nl 
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