
 
 
 
 
 
 

Gaat het openbaar onderwijs bevoordeeld worden? 
 
 
Staatsecretaris Sharon Dijksma van OCW heeft op initiatief van de VOS/ABB stappen gezet die, 
naar haar inzicht, in de richting gaan van “gelijke behandeling van het openbaar en bijzonder 
onderwijs bij het stichten van openbare scholen”.  Dijksma heeft aangegeven dat er onderzoek 
wordt gedaan om openbare schoolbesturen, net als het bijzonder onderwijs, volledige, eigen 
verantwoordelijkheid te geven voor het stichten van nieuwe scholen.  
Tevens pleit de VOS/ABB in een reactie op het langer in stand houden van kleine scholen er 
voor dat de school die wordt open gehouden wel openbaar moet zijn. 
Wil het openbaar onderwijs van twee walletjes eten? 
 
 
Huidige situatie 
Op dit moment kan alleen een gemeente een openbare school stichten. Wanneer de gemeenteraad 
de stichting van een openbare school mogelijk en wenselijk acht, kan een aanvraag op het plan van 
scholen gezet worden (art 75 WPO). Wanneer de minister de stichting van een openbare school 
heeft goedgekeurd, kan de gemeente vervolgens de nieuw opgerichte openbare school overdragen 
aan een openbaar- of samenwerkingsbestuur. Schoolbesturen voor openbaar onderwijs of samen-
werkingsbesturen (art. 17 WPO) kunnen dus niet zelf een openbare school stichten.  
 
Deze relatie tussen de overheid (de gemeenteraad) en het openbaar onderwijs is hecht en uitvoerig 
vastgelegd in de WPO. Zoals alleen de gemeenteraad initiatief kan nemen voor het stichten van een 
openbare school, zo dient zij ook toestemming te geven voor de opheffing van een openbare school 
(art. 159 WPO). Het toezicht van de gemeenteraad op het openbaar onderwijs is stringent geregeld 
in artikel 47 en 48 WPO. Hier staat bijvoorbeeld dat de gemeenteraad, wanneer er sprake is van een 
extreem wanbeheer, openbare scholen terug kan vorderen van een openbaar- of samenwerkings-
bestuur. 
 
Komt de positieve reactie van de staatssecretaris voort uit het feit dat het met de stichting en 
instandhouding van openbare scholen zo slecht is gesteld?  
Dat valt te bezien als onderstaande feiten in ogenschouw worden genomen: 

• Wanneer er geen openbare school binnen 10 kilometer aanwezig is, dient de gemeenteraad 
een openbare school op het plan van scholen te laten zetten (art. 75 WPO)  

• Daarnaast wordt in de grondwet (art 23.4) gesteld dat in elke gemeente van overheidswege 
voldoende openbaar algemeen vormend lager onderwijs wordt gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen.  

• Openbare scholen die reeds 3 of meer jaren onder de norm zijn, worden niet opgeheven 
wanneer er binnen 10 kilometer geen openbare school aanwezig is (art. 153 WPO).  

 
Gelijke monniken gelijke kappen? 
Wordt op deze wijze de spreiding en bereikbaarheid van het openbaar onderwijs niet al voldoende 
gegarandeerd? Of anders gezegd, wordt op deze wijze de spreiding en bereikbaarheid van het 
openbaar onderwijs niet beter gegarandeerd dan die van het bijzonder onderwijs? 
 
Hieraan kan nog een aspect worden toegevoegd. Wanneer inderdaad met betrekking tot openbaar 
en bijzonder onderwijs het streven erop is gericht beleid en regelgeving te hanteren van “gelijke 



monikken, gelijke kappen”, zou het dan niet zo moeten zijn dat dit streven zich niet dient te 
beperken tot het stichten van scholen, maar ook  gericht moet zijn op aspecten als spreiding en 
instandhouding? De stichtingssystematiek is immers nauw verbonden met de instandhoudings-
systematiek en wat deze zaken betreft gelden dus verschillende regels voor openbaar en bijzonder 
onderwijs.  
Voor de instandhouding van scholen die onder de opheffingsnorm vallen, geldt een aantal 
bepalingen die voor bijzonder en openbaar onderwijs dezelfde zijn om deze scholen toch in stand  
te kunnen houden. De bepaling dat er binnen een straal van 10 km. openbaar onderwijs moet zijn, 
is een gunstige uitzondering die alleen geldt voor het openbaar onderwijs. 
Zou hier dan ook niet het principe van gelijke monniken, gelijke kappen moeten gelden? 
 
Als laatste feit kan hier ook nog de regelgeving met betrekking tot het toezicht worden genoemd. 
Ook ten aanzien hiervan gelden voor openbaar en bijzonder onderwijs aparte regels, waarbij uiter-
aard ook de vraag rijst of dit wenselijk is. 
 
Op basis van bovenstaande ligt dus de vraag voor de hand of het niet zinnig is om in veel breder 
perspectief dan slechts het enkele aspect van het stichten van een openbare school, te onderzoeken 
welke consequenties voor het openbaar en het bijzonder onderwijs zich aandienen als het principe 
van “gelijke monikken, gelijke kappen”  als uitgangspunt wordt gehanteerd. Doe je dat immers niet 
geweld aan als je je ervan bedient met betrekking tot slechts één aspect binnen een veel breder 
geheel aan regelgeving? Is het dan misschien eerder van twee walletjes willen eten? 
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De Bond KBO vertegenwoordigt ruim 270 schoolbesturen in het katholiek en interconfessioneel 
Primair Onderwijs. Zij besturen ruim 2400 scholen. Op deze scholen zitten bijna 580.000 
leerlingen.  
 
 
 


