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Samenwerkingsschool 
 
 
 
 
1. Karakter van de samenwerkingsschool 
 
Een samenwerkingsschool is een school, waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs 
wordt aangeboden en beide richtingen op basis van gelijkwaardigheid samenwerken. Een 
dergelijke school past juridisch niet in ons duale onderwijsbestel. Dat bestel gaat immers uit 
van openbaar onderwijs dat op openbare scholen en bijzonder onderwijs dat op bijzondere 
scholen wordt gegeven. Een tussenvorm - openbaar en bijzonder onderwijs binnen één school 
- is er niet. 
 
Niettemin zijn al enkele decennia geleden samenwerkingsscholen tot stand gekomen. Bij de 
start diende echter ten principale een keuze gemaakt te worden uit één van de twee varianten 
van het duale bestel. Wordt het een openbare of een bijzondere school? Binnen de regels van 
het duale bestel werd dan naar een oplossing gezocht, die recht deed aan het belang van de 
betrokken richtingen. Als het ging om samenwerking tussen openbaar en rooms katholiek 
onderwijs werd bijvoorbeeld in een aantal gevallen voor de volgende variant gekozen. Een 
openbare en katholieke school fuseren. De school wordt geplaatst onder het bestuur van een  
bestuurscommissie op grond van de Gemeentewet, waarvoor dan de gemeente de helft van de 
bestuursleden ter benoeming voordraagt en het betrokken rooms katholieke schoolbestuur de 
andere helft. In de verordening wordt een commissie ingesteld, die voor wat betreft het 
onderwijs-leerproces en het klimaat binnen de school de samenwerkingsgedachte nader 
inhoud en vormt geeft. 
 
In 1996 en 2002 is onderzoek gedaan naar het aantal samenwerkingsscholen, zoals bedoeld in 
deze paragraaf.  In de zomer van 2006 is door CFI het meest recente overzicht van 
samenwerkingsscholen opgesteld. Deze rapportage is in augustus 2006 naar de Tweede 
Kamer gezonden (zie kamerstukken vergaderjaar 2005-2006, 28 726, nr. 7). 
 
 
 
2. Grondwetswijziging 
 
Verschillende regeringen hebben geprobeerd een regeling te treffen om zo de 
samenwerkingsschool een wettelijke basis te geven. Het regeerakkoord van het kabinet Kok 
(Paars 1) stelde in 1994 zo’n wettelijke regeling in het vooruitzicht. Een ingediend 
wetsvoorstel haalde echter de eindstreep niet. Tijdens de parlementaire behandeling werd dat 
wetsvoorstel omgebouwd tot het inmiddels bekende samenwerkingsbestuur. Een stichting, die 
zowel openbare als bijzondere scholen in stand kan houden. Het oorspronkelijk wetvoorstel 
tot regeling van de samenwerkingsschool sneuvelde, omdat een discussie ontstaan was over 
de vraag of niet eerst de Grondwet aangepast zou moeten worden. Daarom bevatte in 1998 het 
regeerakkoord van het kabinet Kok (Paars 2) de opdracht de Onderwijsraad advies te vragen 
over de noodzaak van die grondwetswijziging. Op 10 januari 2000 publiceerde de 
Onderwijsraad dit advies (“Samen Verder”). 
 
Om in de toekomst aan iedere discussie een einde te maken, koos de regering het zekere voor 
het onzekere en startte de procedure, die zou moeten leiden tot aanpassing van artikel 23 van 
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de Grondwet. Na een proces van vier en een half jaar is de beoogde aanpassing van artikel 23 
van de Grondwet  in het voorjaar van 2006 afgerond en is de nieuwe tekst in het Staatsblad 
geplaatst. 
Artikel 23, vierde lid van de grondwet luidt nu als volgt:   
 
“In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar algemeen vormend lager 
onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal openbare scholen. Volgens bij de wet te stellen 
regels kan afwijking van deze bepaling worden toegelaten, mits tot het ontvangen van zodanig 
onderwijs gelegenheid wordt gegeven al dan niet in een openbare school.”  
 
(De twee vetgedrukte delen zijn via de grondwetswijziging aan artikel 23, vierde lid 
toegevoegd.) 
 
De toekomstige samenwerkingsschool zal formeel een bijzondere school zijn, waarvan 
openbaar  onderwijs deel kan uitmaken. Dat laatste is mogelijk gelet op de clausule “al dan 
niet in een openbare school”  in artikel 23, lid 4 
 
 
3. Proeve wetsvoorstel samenwerkingsscholen   
 
Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot herziening van de Grondwet 
hebben fracties de minister van OCW gevraagd aan te geven hoe te zijner tijd - nadat de 
grondwetsherziening tot stand is gebracht - de wettelijke regeling van de 
samenwerkingsschool er in de onderwijswetten (WPO, WEC en WVO) uit zou gaan zien. 
 
De minister is aan die wens tegemoet gekomen. Op 18 december 2002 heeft de 
bewindsvrouwe de “Proeve wetsvoorstel samenwerkingsscholen” aan de Tweede Kamer 
toegezonden. 
 
De “Proeve” gaat in hoofdlijnen uit van de volgende opzet: 
 
• Het openbare en bijzondere schoolbestuur richten een stichting op, die de 

samenwerkingsschool in stand gaat houden. 
• De samenwerkingsschool is algemeen toegankelijk zonder onderscheid van godsdienst of 

levensovertuiging. 
• Het personeel wordt benoemd krachtens een arbeidsovereenkomst. 
• Het bestuur van de stichting wordt benoemd door de gemeenteraad en het bijzondere 

schoolbestuur. 
• De gemeenteraad en het bijzondere schoolbestuur oefenen toezicht uit op de stichting 

samenwerkingsschool. 
 
Een zeer stringente beperking van de “Proeve” is dat alleen een samenwerkingsschool 
gevormd kan worden, indien een van de betrokken openbare en bijzondere scholen onder de 
opheffingsnorm dreigt te komen. In die optiek wordt de samenwerkingsschool uitsluitend 
gezien als remedie om de opheffing van een school te voorkomen.  
Alleen scholen, die kunnen aantonen, dat zij materieel al een aantal jaren als 
samenwerkingsschool functioneren, krijgen op grond van een overgangsbepaling het recht te 
kiezen voor de omzetting van de school in een samenwerkingsschool. 
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4. Standpunt VOS/ABB 
 
VOS/ABB heeft zich nadrukkelijk tegen de beperkende voorwaarde van de “Proeve” 
uitgesproken. Ons standpunt is dat - in het geval betrokken besturen, ouders en personeel van 
mening zijn dat het passend is om in hun situatie een samenwerkingsschool te stichten - hen 
die vrijheid ook gegund moet worden dit te doen. Dus niet alleen maar in situaties, waarin een 
school dreigt opgeheven te worden. Men kan bijvoorbeeld denken aan een nieuwbouwwijk, 
waar het leerlingenpotentieel te gering is om tot de stichting van een afzonderlijke openbare 
en bijzondere school te komen en de inwoners opteren voor samenwerking.  
 
 
5. Hoe nu verder? 
 
Na de totstandkoming van de grondwetsherziening in het voorjaar van 2006 heeft minister 
van OCW, Maria van der Hoeven, de Kamer toegezegd nog in 2006 met een wetsvoorstel 
voor de wettelijke regeling van de samenwerkingsschool te komen. De val van het kabinet 
Balkenende 2 eind juni 20006 en de vervroegde verkiezingen op 22 november 2006 hebben 
dit voornemen doorkruist. Ambtelijk wordt aan het wetsvoorstel verder doorgewerkt. De 
nieuwe regering zal echter moeten beslissen of ze dit wetvoorstel - al dan niet gewijzigd - bij 
de Tweede Kamer indient. Gaat die indiening door dan zal dat op z’n vroegst in het voorjaar 
van 2007 aan de orde zijn. 
 
VOS/ABB blijft zich inspannen voor een ruime wettelijke regeling van de 
samenwerkingsschool. 
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