
Onderwijstijd:  
Aangekondigde maatregelen moeten van tafel 
 
Door Vincent Kellenaar, jurist VOS/ABB 
De staatssecretaris van OCW, belast met het voortgezet onderwijs, heeft vlak 
voor de zomervakantie een steekproef laten houden door de Inspectie van het 
Onderwijs naar de naleving van de regels over de verplichte onderwijstijd. Half 
oktober 2007 heeft de bewindspersoon de betrokken scholen aangeschreven, 
en zestien van hen een financiële maatregel in het vooruitzicht gesteld samen 
met een verscherpt toezicht. Met ondersteuning van VOS/ABB Consulting heeft 
een getroffen school zich verzet tegen de voorgenomen maatregelen. 
 
Het eerste bezwaar is het onzorgvuldige onderzoek in de voorfase. Voorafgaand aan 
het onderzoek heeft de schoolleiding niet kunnen inschatten dat de aanwezigheid 
van de adjunct-directeur en de deelschoolleiders hierbij noodzakelijk was. Pas 
achteraf blijkt dat de aanwezigheid van deze functionarissen noodzakelijk was ten 
behoeve van een zorgvuldig feitenonderzoek. Er is nauwelijks sprake geweest van 
een zorgvuldig onderzoek, gezien de tijdsdruk waaronder het onderzoek plaatsvond 
en de afwezigheid van de relevante informatieverstrekkers. Bovendien is bij de brief 
van de Inspectie van juni 2007 geen controleerbaar overzicht gevoegd. Daarom is 
het verstandig dat aan de hand van de criteria de schoolleiding een eigen onderzoek 
uitvoert naar de geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd in schooljaar 
2006/2007.  
 
In de tweede plaats is van belang dat de nodige kanttekeningen kunnen worden 
geplaatst bij de gehanteerde definitie van het begrip onderwijstijd. In de WVO en het 
Inrichtingsbesluit WVO staat het begrip onderwijstijd niet uitgelegd. Uitsluitend in een 
brief van de voormalige onderwijsminister aan de Tweede Kamer van 7 september 
2006 noemt men nadere criteria, waaruit kan worden vastgesteld welke activiteiten 
onder onderwijstijd vallen. Deze neemt men in de aangekondigde maatregelen als 
uitgangspunt. Het gaat om de volgende criteria: 
 

• het moet gaan om begeleid onderwijs, dat wil zeggen dat de 
leerlingen afdwingbaar aanspraak kunnen maken op begeleiding; 

• het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school 
geplande en voor alle leerlingen van een bepaalde stroom 
verplichte onderwijsprogramma; 

• het onderwijs moet onder verantwoordelijkheid van een leraar 
worden verzorgd die op grond van de wet met die 
werkzaamheden worden belast. 
 

Criteria uit een brief hebben geen enkele status naast een wettelijke definitie. 
 
Hierbij speelt mee dat de staatssecretaris de eerste correctie al heeft doorgevoerd op 
deze criteria, namelijk een korting wegens de vakantiespreiding. De staatssecretaris 
geeft bovendien zelf in haar beleidsreactie aan de gehanteerde definitie verder uit te 
breiden. Kort samengevat komt dat neer op: ‘voor alle leerlingen verplicht’ wordt 
vervangen door ’voor alle leerlingen afdwingbaar’, waardoor bijvoorbeeld mentoruren 



zonder meer onder het bereik van de definitie van het begrip onderwijstijd worden 
gebracht. 
 
In de derde plaats is het goed te realiseren dat het voorgenomen besluit een 
maatregel bevat wegens het niet realiseren van de wettelijk voorgeschreven 
hoeveelheid onderwijstijd; een maatregel wegens het niet programmeren van 
voldoende onderwijstijd en een maatregel wegens het niet op orde hebben van de 
registratie en bewaking van de onderwijstijd. Deze maatregelen bevatten geen 
wettelijk voorgeschreven verwijzingen naar de juridische grondslag. In het definitieve 
besluit moet dit alsnog gebeuren. 
En waar is bepaald dat er een bepaalde hoeveelheid onderwijstijd moet worden 
geprogrammeerd? Geen idee. Het gaat alleen om het realiseren. Het programmeren 
van onvoldoende onderwijstijd is dus geen overtreding van enig voorschrift. Dit geldt 
ook voor het niet op orde hebben van de registratie van de onderwijstijd. 
 
In aanvulling hierop zou in de vierde plaats hooguit een lichtere opschorting aan de 
orde kunnen zijn en niet een zwaardere inhouding van bekostiging. Dit vloeit logisch 
voort uit de Beleidsregel opschorting en inhouding van bekostiging bij 
onderwijsinstellingen. Ook moet meteen perspectief worden geboden op herstel van 
de maatregel zodra aan de wettelijke eisen wordt voldaan, en dat doet de 
staatssecretaris niet. 
 
Vijfde punt van aandacht is dat de scholen die het aangaat tot op heden niet 
voldoende tijd hebben gehad aan de wettelijke urennorm te voldoen en niet in de 
gelegenheid zijn geweest hun lesroosters aan te passen voor het schooljaar 
2006/2007. De nieuwe onderwijstijdnorm is in april 2006 bekendgemaakt. Toen 
waren de scholen al volop bezig met de voorbereiding van hun lesrooster voor 
2006/2007. Bij dit laatste speelt nog mee dat de normen voor onderwijstijd moeten 
worden gerealiseerd, terwijl het uiterst relevante ziekteverzuim een hogere uitval kent 
dan de 2% waartoe het budget voor vervanging van deze uitval reikt. 
 
Een formeel, zesde punt is dat indien de staatssecretaris de subsidietitel van de 
Algemene wet bestuursrecht aan haar voorgenomen besluiten ten grondslag legt, in 
het besluit een onderscheid moet worden gemaakt tussen de laatste vijf maanden 
van 2006 en de eerste zeven maanden van 2007. Dit omdat verschillende 
bepalingen van toepassing zijn.  
 
In de zevende plaats vragen we ons af waarop het verscherpte toezicht is 
gebaseerd. Vóór 1 oktober 2008 moeten de desbetreffende scholen door middel van 
adequate documenten aantonen dat voor alle (!) leerlingen, zonder cesuur dus, 
voldoende onderwijstijd is geprogrammeerd en gerealiseerd. Verder moeten de 
scholen vóór 1 januari 2008 bij de Inspectie aantonen een adequate registratie van 
de onderwijstijden te voeren. Hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wat men verstaat 
onder een adequate registratie. Het niet voldoen aan deze verplichtingen leidt tot 
financiële maatregelen, zonder dat er hiervoor een wettelijke basis bestaat. 
 
In de achtste plaats is niet duidelijk om welk type ‘bestuurlijke interventie’ (dit is de 
door de staatssecretaris gehanteerde term) het gaat. Betreft het een 
bekostigingsinhouding ex art. 104 WVO, een subsidiekorting als bedoeld in de 
Algemene wet bestuursrecht, een maatregel gericht op kwaliteit (dan komen we bij 



artikel 104a WVO uit), een boete (hiervoor zien wij geen formele grondslag) of iets 
anders?  
 
Tot slot. Er is sprake van een ernstig motiveringsgebrek. De voorgenomen maatregel 
vindt plaats onder de vlag van kwaliteitsverbetering in het voortgezet onderwijs, 
terwijl het terugvorderen van bekostiging op geen enkele wijze bijdraagt aan de 
kwaliteit van het voortgezet onderwijs. 
 
VOS/ABB Consulting concludeert dat de voorgenomen maatregelen om meerdere 
redenen ondeugdelijk zijn en op gespannen voet staan met wet- en regelgeving, 
zodat hiervan moet  worden afgezien. Schoolleiders en bestuurders doen er goed 
aan zich tegen aangekondigde of opgelegde maatregelen te verzetten. VOS/ABB 
Consulting staat hen hierbij graag terzijde. 
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